
תואיצמו ןויער :ןאוגד וכיסנ
תידצאנה םירצמב המדופירה ךרד לע םילושכמ

 יתלשממה ןונגנמב ןה ,הקיעמו תרדוק התיה הכפהמה השרי רשא השוריה"
 אולמב עצבימל תשגל ונילע היה ...ויללכו ידמעמה דובירה םוחתב ןה ובצמו

"...הרבחה יסופדו םיכרעה לש שדוחמ חוסינל ןווכמה םידממה
1961 רבוטקואב 16 ,רצאנ־לא דבע לאמג

י וטנ" ,רתויב םיללוהמה וירישמ דחאב טוילא .ם .ת בתכ ,"תואיצמל ןויערה ןיב"
ם זילאיצוסה לש םימרה םילאידיאה ןיב יוטנה לצה אוה דאמ דבכ ןכאו—"לצה
ם ירצמב תוברתהו הרבחה לש תרדוקה ,הנשונה תואיצמל רצאנ־לא דבע חסונ יברעה
.ונימי לש
, טרפב םיירצמ תועד־יגוהו ,ללכב םייברעה םיליכשמה ויה רתויב קוחר וניאש ןמזב
ת רבוגה תינחורה הסיסתה תא קיבדהל תירמחה תומדקתהל םירשפאמ ןיאש םיננולתמ
ם ילפא םייטסילאירפמיא םיככתב םילות ויה רלוקה תאו ,תימלסומה הרבחב תכלוהו
ו א ,םמצע הלא םישנא רשאכ ,םויכ .םיימוקמ םיינויצקאיר םיטילש לש םתושקונבו

ל א חוכה ןמ םהיתונויער תא איצוהל רתוי וא תוחפ ןירוח־ינב םה ,םהידימלת
ת ינחורה הרומתה יכ ונל םירמוא וישכע ;ירמגל תרחא איה הנלבוקה ,לעופה
ה תוא תמקה לש ריהמה ךילהתה תא ,תבכעמ שממ םצעבו ,הקיבדמ הניא תיתוברתהו

.הילא םשפנ םיאשונ לכה וליאכ המודש עפשו ןויווש ,םזילאיצוס לש הרבח
— לאמשה ןמ םייברע םיליכשמש רבדה דוסיב ןומטה אוה הז רזומ סקודאראפ
ך רוצה" ול םיארוק—םיילאמש םניאש תודוהל םויכ ומיכסי םהמ דאמ םיטעמו
ר שפא .תופוכת הז ךרוצ םישיגדמ דחוימב םירצמב ."יטסילאיצוסה ןויסנה תקמעהב
ת דמוע הניעב הדבועה לבא ;״תיטסילאיצוס״ הנומא ורקיעמ םאלסאב תוארל םנמא
ת דגונמ ונרוד־ןב ימלסומה לצא תונומאו תוכילה ,תודמע לש השרומה־תכרעמש
־ םיאנת םהש םתוהמב־םייברעמה שפנה־יכרעמלו בצקל יבטק דוגינ תובורק םיתעל
.תינרדומ תיטסילאיצוס הרבח לש התמקהל םימדקומ
ם עפ הנמ ,יברעה־יטסילאיצוסה־ןוכמה להנמ ונמזב היהש ,ןיד־לא דעס םיהארבא
ת ורתוס" ןה וירבדל רשאו םיירצמה םינומהה ברקב תוטילשה תוישפנ תודמע עברא
( א :תודמע ןתוא ויה ולאו ."תיטסילאיצוס הרומת לש דוסיה־יכרע תא םירשימב
ל ועב תאשל בוריסו תולצע (ג ;וייוליגבו עדמב הנומא רסוח (ב ;םזילאטא׳פ
ח וקיפ ןוגכ ,םייחה לש תוסיו וא ןונכית לכ תייחד (ד ;תנגרואמ הדובע לש היתושירד
.הדוליה לע
ת ודוסיה ןיב תושגנתהב םתס םירומא םירבדה ןיאש ןיד־לא דעס הדוה בל־יוליגב
ה כרעמה אלא תירצמה הרבחב םינשיה םיינויצקאירה תודוסיל םייביסרגורפה
־איצוס ךוניח ול תתל ,וילע עיפשהל המגמב ,םעה תורוש ךותב" ללוחתהל תבייח
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־ לא") "םהיתובלבו םהיתוחומב םינשיה םיגשומה תא שרושה ןמ רוקעלו ,יטסיל

.(9—7 ע״ע ,1965 ראוני ,ריהאק ,"בתאכ
 1961 עצמא זאמש ,יטסילאיצוס רטשמ לש ויתופיאש ןיב אופא הרועפ הבר םוהת
ת ואיצמה ןיבו ,תמא לש תילכלכ־תיתרבח הרומתל תכל־יקיחרמו םיפירח םידעצ טקנ

ה ליבס איהש תוברתו םייתרוסמ םייח־תוחרא ,םימי־תוקיתע תוישפנ תודמע לש
.שממ לש רגתא רטשמה ינפב דימעה הז רבד .התוהמב
ת ורשפא תירצמה הרבחל הנתינ :ןושלה וזב היעבה תא רידגהל רשפא הרצקב
ה ל ןתינ ;ינשוכר־קפס ילדואי׳פ־קפס ,לשחנ רטשמ לש תורגסמה ןמ ררחתשהל
ן יא ןכ־יפ־לע־ףא .תיגוציי ,תיטרקומד לשמימ תרוצ לש תודוסיה תא םלגמה רטשמ
ח רכהב תרגפמ תישפנה הרומתהש ינפמ ולא תואנהב ךרבתהל םילוכי םירצמה
.םיידסומ־םיירמח םייונישל תוינכתה רחא
ד עס לש וגוסמ םישנא גיאדהל הפיסומ הזה םירבדה־דמעמב לפטל ךיא הלאשה
ם הש המוד לבא .תיטסילאיצוסה הפקשהל ףיטהל םמצעל הבוח םיאורה ,ןיד־לא
ד ומעל רשפאש הדימב .ול ופיצ אל העודי הדימבש רגתא לומ תוקיר םיידיב םידמוע
ת ועצומה םיכרדה ןה שלש ,רבד לש וללכב ,יכ המוד ,ןודינב תוחוורה תועדה לע
:הז רגתאב הדימעל

.םיליכשמה ברקב "ינחורה רוגיפה" םע קבאמ .1
־ יטסילאיצוסה ,םדקתמה ונכת תא תולעהל המגמב םאלסאל שדה שוריפ ןתמ .2
.ותוהמב
.שדח רואב תירצמהו תיברעה הירוטסיהה בותכיש .3

ת ינחורה הרומתה תא הכלהל םינכסמה ,לוכיבכ־םיינויצקאיר םיליכשמ דגנ הקעזה

ם ירפוסה ןמ הברה .ךפוהמב יטסיטראקמ תופשכמ־דיצ םושמ קר הב ןיא ,תשרדנה
־ ישגרו ,ןשיה רטשמה ימיב וכנחתהו ולדג םירצמב םויכ םילעופה תועדה־יגוהו
ר דסה" לש ספסוחמה םזילופופל םינותנ םניא םהלש םייתימאה תויטנהו הדהאה
. שממ לש יטסילאיצוס ךוניחל לושכמ ךכב םיאור רטשמה לש וירבוד ."שדחה
ה יה הלאה םירממה םיליכשמה לש םהיתובל תא שובכל ךיא הלאשב שוטנה סומלופב
— יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה לש החולש—יברעה־יטסילאיצוסה־ןוכמה לש ולהנמ
ם תילכתש ,םיילהנימו םייתקיקח םיעצמאל ףיטהל ידכ דע תכל קיחרהל ןכומ
י נשוכרה רטשמה לא הבישל םיארוקה הלא ןוגכ—םימיוסמ תונויער תצפה עונמל"

.(9 ׳ע ,ם ש) ״...׳ינחור׳ םזילאירפמיאל יולגב םיפיטמה וא
־ לא" ןוחריה ךרוע ,ירייהוז למאכ בישה ,תמאב תכל־הקיחרמה ,תאזה העדה לע
ן יא ירה ,תיעקרקה תולעבהו הלכלכה ןמ לידבהל ,יכ ,בל־יולג ינידמ ןשרפו "לאלה

.(10 ׳ע ,םש) ליעוהל הקיקח־יעצמא םילוכי וב חטש הז
ה בשחמה תא םיאתהל שי הז ןיעמ ךילהתב לחוי םרטבש םיניבמ לכה ,תאז םע
ו ל םיארוקה שי—הז לוגיס .םינומהל הליחנהל ידכ התוא דבעלו תיטסילאיצוסה
ן מ תונוש תורבחב ולודיג םזילאיצוסהש ינפמ יחרכה בשחנ—"רוצימ" וא "בורעיס"
,ינוציקה לאמשה לש םיליכשמה וליפא םימיכסמ וז הדוקנב .תיברעה הרבחה
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ה שיגב םלוכ םילגודה ,חלאצ םאבע דמחאו אדוע דמחומ ,םילע־לא ןימא דומחמ ןוגכ
ר בדה יכ םרוג ,"בתאכ־לא" ,בושח יתוברת ןוחרי ךרוע ,ןורחאה הז .תיטסיסקראמ
ך כ םושמו—"תילכתב ונל רזו דאמ ינרדומ" אוה "םזילאיצוסה עדמ" ויפב יורקה

ו מכ ,רשאכ אוה ךכ דחוימבו .(15—13 ע״ע ,ם ש) םינומהל םותחה רפסכ אוה ןיידע
ת או םאלסאה תשרומ תא לצנל םינכומ םירנויצקאירהו תוזוחאה־ילעב ,ירצמה רפכב
ם רזה ןמ םינומהה תא קיחרהל ידכ םיקיתעה םיימוקמה תונמאנה־ירשקו תורוסמה

.שדחה

וריחמו שועית

ה לגמ אוהש ףא ,רצאנ־לא דבע אישנה .ינויערה םוחתל םצמוצמ ישוקה ןיא לבא
ה נמא״ב ירה ,םירנויצקאירהו םיטסילאירפמיאה םע סומלופב קסעתהל הריתי הייטנ

. היצזינרדומל עסמה ךרדבש םיישעמה םילושכמה לע החוכנ עיבצמ אוה "תימואלה
ת ינכפהמה הלועפה יכ ,"היתויעבו םזילאיצוסה תמשגה" הנוכמה קרפב ,אוה עבוק ךכ
ת וסירה יוניפל הלועפ הנניא" ,רמואו אוה ףיסומ ,הכפהמה ."תיעדמ תויהל הכירצ"
:ףיסומ רצאנו .״דיתעה ןינבל רקיעב אלא רבעה

ן קרופ תנתונה תינבצע תוצרפתה םתס השעית עדמה לע הכפהמה רתוות םא"
. ינכפהמה ןוצרה לש יתימאה וקשנ אוה עדמה .הבצמ תא הנשמ הניא ךא ,המואל
־ יזכרמו תואטיסרבינואה םהילע לבקל םיכירצ ותואש לודגה דיקפתה ןמתסמ ןאכ
. הכפהמה ןוחצנ תא גישהל רשפא וב קשנה אוה עדמה ...םינוש םיגרדב הלכשהה
י דיל הנאבת תימואלה הלועפב הגושמהו־הסמהש ךכל בורעל לוכי עדמה קר
ל ש תומגמ ןה הגושמהו־הסמה ירה עדמה ילב .תוחטבומ היתואצותש תוחתפתה
.(101 ׳ע ,הנמא ה) "הנבזכת םימעפ תורשע ךא הנחלצת םעפ ילואש יארקא

ת ודמעו תוטיש ,םירשכ שוכרל ילבש ,הסריג־יונישב ,רמוא אלא אוה ןיא ךכב
, היעבה .היצזינרדומלו שועיתל עסמב חילצהל הוקת לכ ןיא םייעדמ ,םיינרדומ
, םייברע תועד־יגוה הברהו הברה הב וקסע רבכו ,םירצמל תדחוימ הנניא ,ןבומכ
ם הב תולתל םיטונ םיברעהש םימרוגה לכמ ירהש ,שועיתה אשונל רשקב דחוימב
ת ואלקחה לש התרוכב אוה רתויב טלובה ,םהלש תיסחיה תולשחנהו תולדה בצמ תא
ו חיצנה הזה םירבדה־דמעמ תא יכ םה םיענכושמ ןידב־אלש וא ןידב .םהלש קשמב
י לב שממ לש תואמצע םוש ןכתית אל יכו ,םייברעמה םיטסילאירפמיאה ןווכתמב
.ורקיעב יתיישעת קשמל ורקיעב יאלקח קשממ תיברעה הרבחה רובעתש
א ל ןיידע ,שועיתה לש ויתוכרב לע רבדמ יברעה םלועב םדא לכ רשא דועב ךא
ל מאכ דמחומ ר״ד ,ןכא .םיירשפאה וינוכיס לע עגר בושחל טעמכ שיא הנפתה
ה רהזא עימשמ ,קשמדב םירומל־ןוילעה־שרדמה־תיבב היפוסוליפל רוסיפורפ ,דאיע
, יוצר םג אלא ענמנ־יתלב קר אל אוהש ךילהתכ שועיתה תא לבקמ אוהש םגה .התעב
א והש ךותמ ,םיברעה לש תינידמה םתואמצע תחטבהל ךרוצ וב האור אוהש םגה
־ תמר תא תולעהלו םהיבאשמ תא לצנל םהל עייסמו תיאבצ המצע םהידיב ןתונ
תינחורהו תירמחה ,תוננוכה רסוחמ הצורמ דאיע ר״ד ןיא יכ המוד תאז־לכב—םהייח
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 טסוגוא ,תייווכ ,"יברע־לא") ,דז ינפחוס ךילהת חכונ וישכע םיברעה םילגמש ,תחאכ

. ) 1962
ש ועיתה לש הקומעה ותעפשה תא םיעטמ ,הפוריא לש הנויסנמ באושה ,דאיע ר״ד
ל ש תיתיישעתה הכפהמה .ברעמה לש םיירסומהו םייגולוכיספה ,םייתרבחה םייחב
ם דא ןיבו םוקמל םדא ןיבש םיסחיה תנוכתמ לכ תא התניש ,אוה בתוכ ,הפוריא
, הפל־הפמ םיאלמה םיינוריעה תשורחה־יזכרמ לא םירפכה ןמ ותוא הקחד ,ורבחל
ה ידיקפתבו החפשמב הרומג הרומת הללוח ,םינשיה םייתרבחה וירשק חא הקתינ

: דועו תאז .םישדח םיגשומו תודסומ לש המלש תכרעמ הרציו ,םייכוניחהו םייתרבחה
א יה היתואצותמ תחא ירה ,ויאצמימבו עדמב הבר הדימב היולת הישעתהו ליאוה
ל ש ופוסבו ,רתוי תויטסילאיר ,רתוי תויביטקייבוא תושענ םדאה לש ויתודמעש
ה שקתיש ךותמו ,יאנפ ול ןיאמש הנכס תמייק ךכיפל .רתוי תוינכימו תוינרמח רבד
ם תס יתיישעתה ןדיעב ומצע םדאה השעיי ,םיינחורה ויקוסיעל הןלשו חונמ אוצמל

.הנוכמב גרוב
־ שארב אלמל שועיתה ךירצ ,רמואו דאיע ר״ד ףיסומ ,יברעה םלועב חילצהל ידכ
 רבד לש ושוריפ .קיפסמ ןונכיתו ,בוט ןוגרא ,תינכט תלוכי :םיאנת השולש הנושארו
, תוצוחנה תונוכמב שמתשהל םירשכומה םישנא ,בוט ישונא רמוה ול שורדש השעמל
ז כרתהל אוה הזכש ישונא רמוח תריציל בא־יאנת .ןרציל וליפאו ,ןקיזחהל ,ןלצנל
ת ודסומ םיקהל בייחמ הז רבד .היגולונכטהו עדמה לש םינושה םיפנעב תוחמתהב
. בטיה תוננכותמ רקחמ־תוינכת לע םינש ךשמ םידקוש םהב ,יעדמ רקחמל םידחוימ
י לואו ,תורשע לש םיתווצ תופתתשהב "תיצוביק תיעדמ הדובע" םג ךירצמ אוה
ר ״ד בתוכ ,ולא תויצוביק תוינכת לש ןדצב תלעות היהתש ידכ .עדמ־ישנא תואמ
 תוירסומ תודמעב ןייטצהל םיכירצ" קלח ןהב םיחקולה עדמה־ישנא ירה ,דאיע
."ןכ הלועפ־ףותישו תוצירח ,תורזנתה ןוגכ ...רבעה לש ולאמ תונושה תויתרבחו

, תונושה תויברעה תוצראה .ךוניחל עירכמו לודג דיקפת דעונ הלא לכב ,ןבומ
־ ילהנמ ,םיכירדמ ,להנימ־ישנא ,םירקוח ,םיאנכט לש ךלוהו לדג רפסמל תוקוקזה
ך וניחה־תותשר תא םיאתהל תונורחאה םינשב ורתה ,םייעוצקמ םילעופו הדובע
ה רשכהב תרבוגה תוזכרתהב רקיעב יוטיב ידיל אב הז רבד .הלאה םיכרצל םהלש
ה ישעת־תוילוש לש הטיש תגהנהב םג ומכ ,הרשכה־תודסומ הברה תמקהבו תיעוצקמ
ל ש ןנויסנמ דומלל םיברעה םיכירצ ,דאיע ר״ד םיעטמ ,ןאכ .םילעפמבו תשורח־יתבב

לתהשכ ,15—14 ליגב ליחתהל הכירצ תיעוצקמ הרשכהש חיכומה ,תורחא תומוא
ך ישמהל שי ,ןכ לע רתי .םידומיללו הדובעל תילכשו תינפוג הניחבמ םינכומ םידימ
.רתויב םיהובגה ךוניחה תודסומל דע תיעוצקמה הרשכהב
ת וטישש עודי בטיה .ךוניחה תכרעמ לכב תידוסי המרופיר ךירצמ הז רבד םלואו

ן הינייעמ שארו ליאוה ,תינוציק תונרמשל תוטונ יברעה םלועב תולבוקמה ךוניהה
, םלואו .ללכב תושונאה לשו טרפב םיברעה לש תיתוברתה השרומה דימלתל ליחנהל
ה שעיתש רוסא ,הרמשל ךרוצה רבדבו וז השרומ לש הכרע רבדב קפס ןיא םג םא"
אוה ךוניחה דיקפת ."הפוקתה יכרצל ונמצע תא םיאתהלמ ונתוא ענומה לושכמו לטנ



ןאו׳גר םיסנ144

ו שוריפ הז רבדו" ,תיתיישעת הפוקתב םיררושה םיאנתל לגתסהל הזה רודל רוזעל
. "םיגרדה לכב רפסה־יתבב תויללכה םידומילה־תוינכתל ישעמ ןויבצ תתל ךירצש
ר רועתש הרשכה םידימלתה ולבקיש ךכל גואדל יברעה ךוניחה ךירצ םג ןכ
.םתדלומ ייח לש םיילכלכהו םיינידמה םידדצב ןינע אוצמל םתוא
ה בישח בלשל אוה שועית לש הפוקתב ךוניחה לש ודיקפתש רמואו םכסמ דאיע ר״ד
ת ישעמ םג ומכ תירסומו תיטסינאמוה איהש תוברת דימעהל ,ינכט רשוכ םע תיעדמ
ת ונהילו רוציל ,םדקתהל םילגוסמה םישנא רישכהל ידכ תאז לכ—החורב תיתרבחו

.(ם ש) םייחה ןמ

םייפרגומד םיאולחת
ם יישממו םיימשג םג אלא םייפאב םייכוניח וא םיינויער קר םניא םיישקהש הדבועה
ם יארנ םהש יפכ םיירצמה קשמהו הרבחה ינמיסמ המכ תקידב ךותמ תרייטצמ
ם ירצמב ךלוהו־לדגה םיסולכואה־ףדוע לש היעבה ,לשמל .הכפהמה לש חורה־ישנאל
, הריגה וליפא ללכה ןמ םיאיצומ ןיא .ידמל תוזעונ ןורתפ־תועצה םימעפל החימצמ
ה לוכי םירצמ לש תאזכ האיצי יב ומיעטהש ויה ;תורחא תויברע תוצראל רקיעב
ע ימשהש האצרהב .השולש־יפ קאריעבו הירוסב דבועמה חטשה תלדגה ידיל איבהל
י לע דמחומ ר״ד דימעה 1965 תליחתב ריהאקב םיטנדוטסו םיגולויצוס לש הפיסאב
ה ריגהה תא ,"רצימ" (תימואלה) חוטיבה־תרבח לש הלהנהה שאר זא היהש ,הפארע
ל ודיג לש ורועיש .םיסולכואה־ףדוע תייעבל תועצומה תופורתה לש המישרה שארב
— 1.3% היה ,הפארע ר״ד ריבסה ,הינשה םלועה־תמחלמ ינפל םירצמב היסולכואה

ל פכות םירצמ לש תיחכונה היסולכואהו 2.4%־ל הלע זאמ ךא .ילמרונ זוחא אוהש
י תיישעתה רוצייב תננכותמה הלדגהה לכ תא לקנב לאל םישת ךכבו—הנש 30 ךותב
ח טשה םכתסה ,םיבשות 9,715,000 ץראה התנמ רשאכ ,1897־ב ,ןכ לע רתי .יאלקחהו

, 26,860,000 היסולכואה התנמ רשאכ ,1961־ב םלוא ;ןאדי׳פ 4,943,ססס־ב דבועמה

.דבלב ןאדי׳פ 5,828,500־ב דבועמה חטשה םכתסה
ד ע ירה הפארע ר״ד לש ותעדל ךא .ןאוסאב לודגה רכסב תולודג תווקת םילות
ן תינה חטשה וליאו ,בוריקב םינוילימ 9־ב םירצמב היסולכואה לדגת רכסה םלשויש
י חכונה לודיגה רועיש יכ היה רובס תאז םע .ןאדי׳פ ינוילימ 2־ב קר לדגי דוביעל
.םיבאשמב 10%־כ לש תיתנש היילע שרוד
־ ליג תא תולעהל הלשממה לע ,לשמל .תועצה המכ דוע הפארע הלעה הריגהל ץוחמ
ק יתמהל התיה רתוי דוע תזעונ העצה .דחאכ תובקנו םירכז יאושינל רתומה םומינימה
, ןאפי תא המגודל איבה אוה .תולפה תיישעב םיספתנה םיאפור לע לטומה שנועה תא
ת עינמל תולולגב שומישה תרבגה לע םג ץילמהו ,םוי לכבש השעמ ןה תולפהה הבש
ם ישנה לכל םניח תולולגה תא הנידמה קלחתש תועצה ויעמוש ולעה רשאכ .ןוירה
ר תי .הנשל י״ל ינוילימ העבשב רצואל הלעי הזכש דעצ יכ אצמו בשיח ,תואושנה
ה שימח ןכותמו—תוירופה ליגב ןה (םינוילימ העבש) םירצמ ישנמ 50% ,ןכ לע
.תואושנ (70%) םינוילימ
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 רעפה איה ,תונורחאה םינשה שמחב ריהאקב השיגדהל וברהש ,וזל הבורק היעב
 םיבאשמ ,תוסנכה לש רידאה זוכירב אוה הרצה שרוש .םירפכל םירעה ןיב לודגה
 םיחתומה הלא .ירפכה בושייה לש ותערל ,ריהאקב טרפב ,תולודגה םירעב עדיו
 םילדבהה תתחפהל ארוק םזילאיצוסה םאש םימיעטמ הזה םירבדה־בצמ לע תרוקב
 ריעה ןיב רעפה תא םצמציש םג ןידה ןמ ירה ,םלוסיחל רבד לש ופוסבו ,םיידמעמה
:הז רעפ לש ותרמוח תדימ תא םימיגדמ םיאבה םירפסמה .רפכהו

;ץראה יבשוי ללכמ 10.8%. הנומ ריהאק
צמנ םידבוע הרשעמ הלעמל םיקיסעמה תשורח־ילעפמב םידבועה ללכמ 27.4%

.הריבב זכורמ הלוכ הישעתה עברמ הלעמלש ןאכמ .ריהאקב םיא
.הלשממה ידבוע ללכמ 30% םג םירד ריהאקב
ן מ 48.2%, ,םירצמ לש םימונורגאה ןמ 53% םכותב םיזכרמ הזי׳גו ריהאק ירוזא
.היסדנהממ 58.7%,־ו היאפורמ 52.2% ,הלש םירנירטווה
 יאקנבה יארשאה תודסומ ללכמ 59%, ריהאקב םינכוש ,םיפסכהו תואקנבה םוחתב
.ץראה לש

 רשבה לכמ 41.3% םיכרוצ ריהאק יבשוי :הכירצה םוחתב םג ,ןבומכ ,ףקתשמ הז לכ
 ןוזמב ינורכה רוסחמהו—אוביה רשבב הזל המוד זוחא םילבקמ םהו ,םירצמב טחשנה
.הזה ןוזיאה־רסוח תא םייתעבש ףירחמ
 סחי םוש ילב—לכב יראה־קלח תא אופא ןהל תולטונ תולודגה םירעה ראשו ריהאק
 תינידמה להקה־תעדב ילאמשה ףגאה ןמ םבור ,תרוקב־ילעב .ןהיסולכוא רפסמל
 ,המדיקלו םזילאיצוסל הנושאר הגרדממ לושכמ םושמ ךכב שי יכ םימיעטמ ,םירצמב
.תוועמה ןוקיתל םיפוחד םיעצמא טוקנל םישרוד םהו

השאה דמעמ

 ןינעכ ,ןביטב רתוי תויגולויצוס ןה םזילאיצוסה תמשגה ינפב תובצינה תויעב ראש
."שדחה דמעמה״ו ,הירמש לע תאפוקה היטרקורויבה ,םירצמב תודבועה םישנה
 קוחר הז ירה .םירצמב הדובעה־חוכ ללכמ תירישע ,ןדמואה יפל ,םישנה ויה 1964־ב
 דוע קוחרו—םישנ ןה םידבועה ללכמ 30% םש םוקמ ,ברעמב בצמה ןמ דאמ ןיידע
 םירצמ יבגל םלוא .40־ל ברקתמ זוחאה ןהבש ,יחרזמה שוגה תוצראב בצמה ןמ רתוי

 םינחובו ,הב ןודל םיברמ ךכ םושמ .תינכפהמ תוחתפתה איה וז תירישע וליפא
 וליפא ,הז אשונב תועדה דאמ דע תוקולח תאז םע .הנממ עמתשמה תא הדיפקב
.ןמצע םישנה ברקב
 ."תדבועה השאה תויעב״ב ןוידל סנכ הטנט ריעב האופרל שרדמה־תיב ךרע 1964־ב
 ףוסבלו—תומולהמ וולתנ םימעפלש ,הצמיש לש םילמ ועמשנו םיטהול ויה םיחוכיווה
 היואר הניאו םיאושינל הרשכ הניא תדבועה השאהש השיערמה הנקסמה הקסוה
!תיב־תרקע תויהל
 תמעזנ הבתכ יפל .הינוידו הדיעווה תוטלחה לע םעזו זובב הביגה תירצמה תונותעה
 תוכזב הרוסמהו ןארוקה ןמ םיטטיצ ואיבהב םימאונה דחא חתפ "ףסוי־לא זור״ב
רבודה רמא ,תדבוע השא םע םיאושינבש תוכרבה תא הנמו ףיסוהשכ .תדבועה השאה
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־ לעבה תמש הרקמב אטחו תלויא ישעממ האושנה השאה תא הליצמ הדובעהש
ר שפא־יאש חרכה איהשו ,םידליה לש םדיתע תא חיטבהל תרזוע איהש ,סנרפמה
.תיטסילאיצוס הרבחב תימואלה הסנכהה תלדגהל וידעלב
ת וגיהנמה תחא״כ הוראית םימזויהש השא לש המואנ היה הדיעווב תועתפהה תחא
־ הובגה־ןוכמב הדימלת התיה איה .ןושארה םאונל הבישהש ,"הבשחמה־שפוח לש
. תיבב אוה השאה םוקמש העבק םינפ ינשל תעמתשמ הניאש ןושלבו ,רחסמל
ת טהול האירקב המייס ,תוהמאה יפיל עגונב םישודנ םיזורחו םיטפשמ עפש העימשהב
."ודבל רבגל הדובעה תא חינהלו ...התיבה דימ רוזחל" הנימ־תונב לכ לא
ר שה ,דייז־ובא תמכח ר״ד םנמאו .יחכונה רטשמה לש ותפקשה ךכ אלש רורב
ר ושיאו ךרוצ" השאל איה הדובעה יכ רובס ,םירצמ תלשממב םייתרבח םיניינעל
."ישונאה המויקל
א שונה תא דומלל הסינ ,דייז־ובא ר״ד לש ןוירטסינימה ידי־לע ןגרואש ,ףסונ סנכ
ך רענ ,לשמל ,ךכ .םייטסיטאטסה םיאצמימה דצמ לשכנ יכ המוד ךא ,יעדמ ןפואב
8%. 1־ו תואושנ 19.3% ,תוקוור 76.7%. ןכותמש ררבתהו ,תורומ 446 ברקב רקחמ
ם ישנה לש הרובחתהו רוידה תויעבב קוסעל היה רומאש ,הז רקחמ .תונמלאו תושורג
ש יגהו רתויב תכל־תוקיחרמ תונקסמ המכ הלעה ,הזי׳גו ריהאק ירוזאב תודבועה
ם ירע שדחמ ןנכתל" שרד ראשה ךותב .תוניצרב ןלבקל לוכי היה אל שיאש תוצלמה
ה צעי תרחא הצלמהו ,"ריעה בלב םיזכורמ הלשממה ידרשמ ויהי לבל תונשי תונוכשו

.ןהילעבב הביבס התואב הנדובעת םישגהש
ה שאה לע םמצע םידיבעמה לש םתעד—בושח דחא דצ דוע וב שי הז אשונ לבא
ם ירוטקסה ןמ ,תודסומו קסע־יתב 58־ד לאשמ ךרענ וז העד ררבל ידכ .תדבועה
:התיה האצותה .דחאכ ירוביצהו יטרפה

.תוינכטו תוידרשמ תודובעב םישנ קיסעהל ופידעי הלא קסע־יתבמ 60% *
.דבלב םייפכ־תדובעל וליבגהל וצר 31% *

.דבלב תינכימ הדובע ןהל עיצהל םינכומ ויהי 4 .30%
1 7 םתואמ 40־בש רקחמה הלעה ,תודבועה םישנה לש ןתדובע־ןוירפו ןרשכל רשאב
ק ר םירבגה ברקב וליאו ,ןהל עיגמה לע הלועה השפוח תודבועה תולטונ קסע־יתב

ו לא לע תולוע םישנה לש ןהיתושירדש אצמנ םירקמ 34־ב .הריתי השפוח םילטונ 6%
ם תקסעה בקע תודחוימ תויעב תוררועתמ יכ רקחמה הליג םירקמ 17־בו ,םירבגה לש
.םידיקפת םתואב םישנו םירבג לש
ל ש ןוירפהו הדובעה־ילגרה לע םיאושינה תועפשה המ ררבל רקחמה הסינ ףוסבל
ר חאל תחופ םישנה לש ןרוציי יכ אצמנ ורקחנש קסעה־יתבמ 43־ב קר .תודבועה
־ יתב תשמחבו ;ללכ הנתשה אל רוצייה רועיש יכ אצמנ תומוקמ הרשעב ;םיאושינה
.םיאושינה רחאל הלע רוצייהש אצמנ םירתונה קסעה
ת ירצמה השאה רבד לע םהימודו הלא םירקס לש םהייוליג ויהי רשא ויהי ,םלואו

ם היצמאמ לכ ףרח .הערל לעופ ודוע םישרש־קומע םודק־טפשמ יכ המוד ,תדבועה
.םירצמב תיטסינימ׳פה הכפהמה ינפל ךרדה הבר ןיידע ,תונוטלשה לש
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היטרקורויבה
ל כ לש הכרד לע ןטשל דומעל הטונה—םירצמ לש רתויב תוינורכה תויעבה תחא
ה כפהמה לש היתונש הרשע־שמח ךשמ .היטרקורויבה לש וז איה—תינוציק המרופיר
, תירצמה היטרקורויבה לש התותיחש לע דומעל רטשמה לש םינוש םירבוד וססיה אל
ב ל םיש ילב היכרדב תכלל הפיסוה הארנה יפכו ,תיללכה התולצעו התוליעי־יא
, ומצע ירבצ ילע .היתומישמ לא רתוי תילנויצארו תינופצמ השיגל הכפהמה תושירדל
" םארהא־לא״ב ןויארב ןנולתה ,יטסילאיצוסה דוחיאה לש לעופה־דעווה שאר זא היהש

קסה ןיב ,ץראה לש םינושה עוציבה תודסומ ןיב רומג םואית־יא שי יכ 1963 ויתסב
ה דוה ,ירקיעה ישוקה .רבדב םיעגונה הלשממה־ידרשמ ןיבו ,וינוגראו ירוביצה רוט
, ץראבש םישדחה םיאנתל לגתסהלו חתפתהל םישרדנה ,הלא תודסומש אוה ,ירבצ
.המדיקה ךרד לע םילושכמ השעמל םהש אלא ןכ ושע אלש יד אל
, ירבצ לש היולגה תימצעה־תרוקבה ןמ ומשרתהש ,ריהאקב םיטסיצילבופ המכו המכ
. ןלוסיחל וארקו תוצופנה "תוריתס״ה לע הפירח תרוקב תחיתמב וירחא דה ונע
 תוריתסה תא חתנלו תונמל יגארמ דומחמ אצי ,לשמל ,ריהאקב בושח ינידמ ןועובשב
־ לא זור") םהיתורוקמ לע תוקחתהל הסינו די־תלזא לש םייוליג לע באד אוה ;ולאה

.(1963 רבוטקואב 4 ,ריהאק ,״ףסוי
ם יארוקו ונלש ןותעה תא םיחתופ ונאשכ" ,רקוב־ידמ תרייטצמה הריתס שי וירבדל
דחה תשורחה־יתבו םישדחה רפסה־יתב ,תושדחה תואפרמה ,םישדחה םילעפמה לע
ת א שפחמ ירצמה חרזאה רשאכ םלואו ."הלוכ ץראה יבחרב םיכלוהו םיחתפנה םיש
ר פס־יתב המכ ונא םיאצומ" :םתוא אצומ אוה דימת אל ,תואיצמב הלאה םירבדה
י כ ףא ,ןכ לע רתי ."לופיט לכ תונתונ ןניאש תואפרמ המכו המואמ םידמלמ םניאש
ל ש היתולעמ לעו םזילאיצוסה לע תרבדמ רצאנ לש תמסרופמה "תימואלה הנמאה"
סילאודיבידניא הרוצב םיגהנתמ" הנידמה תודסומש יגארמ אצומ ,תיצוביק תוגיהנמ
ת וינכת רשא דועבש הדבועה לע רעצ עיבמ אוה ."םיינשוכר םיגשומב םיבשוחו תיט
ץ ראה לא הנפנ םא ירה" ,תוינתפאש תוקיטסיטאטס ריהאק תא םיאלממ םיטקיורפו
כפהמ תוירחא ללושמ דיקפה ,ןכות ןיא הדובעל ,תועמשמ ןיא הקיטסיטאטסלש אצמנ
"...דיקפה לא עיגי הב רשא הצריפ וזיא שפחל חרוט חרזאהו תינ
ח סונש המ ןיב הריתסה ,תישאר .תונושה "תוריתס״ה תא יגארמ טרפמ ןכמ־רחאל
, הנמאה .רוביצה תודסומבו הלשממה ידרשמב ישממה בצמה ןיבל תימואלה הנמאב
ם ידמוע םינודאהו םילהנמה ןמ םיבר וליאו ,היצזילארטנצ־הד רוזיבל תארוק ,לשמל
, תימצע־תרוקבל ,תיצוביק תוגיהנמל הארק הנמאה .ןוגרא לש תיזוכיר הרוצ לע
 ,רבד לש ותימאל .ולא תושירדל בל םשוה אל ;לכל ךוניחל ,לכל םניח יאופר לופיטל
."הנמאה לש החור םצע" תא םירסח םיירוביצ םיפוג ראשו הלשממה
ן ונכיתה רשא דועב יכ ,עוציבל ןונכית ןיבש וז איה הינשה תירקיעה המאתהה־יא
א והו תללוכה תילכתה תובורק םיתעל תחכתשמ עוציבב ירה תיפוס הרטמל ןווכמ
.קרס־יטרפ לש הנמדמה־ימב עקתנ
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 םישועה םישנאה ןיב התימה איהו ,תישילשה הלודגה הריתסל םיעיגמ ונא ןאכ
 ינרמשה ןשיה רודה ןיב תושגנתה לש הרוצ שבול אוה תובורק םיתעלש ,הכאלמב
.ינכפהמה שדחה רודל
 המחלמ הזרכוה יכ ףא ."היצקאירהו תוילדואי׳פה" ידירשב הרושק תיעיברה הריתסה
 .םייח יחטש לכב תרכינ העפשה םהל שי ןיידעש יגארמ ןעוט ,הלא תודוסי לע תחצינ
 לש םדי המר ןיידע ןהבש ,םירפכה לש תוימוקמה תוצעומב דחוימב הקזח וז העפשה
 םינאובי ,םינלבק ,םירחוסש םוקמ ,םירעב םג איה תמייק לבא .םירישעהו םינקזה
."ןולחה ןמ וסנכנו ורזח" ,םירמואש יפכ ,רבעשל םיקסע־ישנא ראשו

 תא החוד יגארמ ?ןויערל תואיצמה ןיב הזה םוגעה רעפל תיתימאה הביסה המ
 ילדואי׳פ הנבממ רבעמב םויכ היורשה ,תירצמה הרבחה המשא הז לכבש הירואיתה
.רואנו יטסילאיצוס ,שדח הנבמל ירנויצקטורפ־ינויצקאיר
 ןונגנמ ונל םיקהל ידכ היאלחמ הלוכ הרבחה אפריתש דע תוכחל םילוכי ונא ןיא"
 איה הריתסל הלעמב־הנושארה הביסה ,ותעדל .רמואו החומ אוה ,"אירב יתלשממ
פהמ ףחד ידי־לע רשאמ רתוי םיידמעמ םיסרטניא ידי־לע תולעפומ תוצובק המכ״ש
 בר רפסמ ךירצה ימואתפה לודיגה״ש איה תפסונ הביס ."תיטסילאיצוס הרכה וא ינכ
 הביס ."המישמל םינכומ ויה אל וללהו—תוינידמבו להנימב םילהנמו םינגראמ לש
 .שדחה ינכפהמה בצמה תא םימאות םניא טושפ םיקוחה :הקיקחה איה תישילש
 ףא ןיא הרואכל .םינושה םידרשמה ןיב הררשה לע קבאמה איה הנורחאה הביסהו

 ־תצעומ אל ,ל״כנמה אל :תמייתסמ איה ןכיהו ותוכמס הליחתמ ןכיה קוידב עדוי דחא
...תודסומל־הנוילעה־הצעומה אל םג ,רטסינימה אל ,םילהנמה
 םייבמופ םינויד דועו דועל ארוק טושפ אוה .םילק תונורתפ לע עיבצמ וניא יגארמ
.(םש) היעבה לש תפסונ הרהבהלו

"שדחה דמעמה"

 היה המוד 1964 ביבאב .רתויב הרומחה הנכסה התיה אל היטרקורויבה םלואו
 ־ולימ ."שדחה דמעמה" לש ויתונכס לע םירבדמ לכה ריהאק לש םיינידמה םיגוחבש
 לע ללוהמה ורפס תא םסריפ 1957־בש ,יבלסוגויה ןדרמה טסיסקראמה ,סאלי׳זד ןאב
 תחת הלועו חמוצה הז דמעמ לע זא עיבצה ,"שדחה דמעמה" לש השעמהו הכלהה
 דמעמ" הזיא לע הרצקב רצאנ־לא דבע אישנה דמע 1964 סרמב .יטסינומוקה ןוטלשה
 םואנב עמשוהש ,הז זמר .םירצמב ,וירבדל ,הלועו היה חמוצש רדגומ־יתלב "שדח
 הרהמ־דע וחתפיש רטשמה לש םיגולואידיאלו םירבודל קיפסה ,תימואלה הפיסאב
 המ תקידב םלוא .תירצמה הרבחב הזה עיתפמהו לפאה לודיגה דגנ הלומעת־עסמב

 ינוניבה דמעמה דגנ רתויב תובורק םיתעל ןווכ הלומעתה־עסמש הלעמ אשונב בתכנש
 היגוה ויה תינידמ הרכה ילעב םירכיא־דמעמו םילעופ־דמעמ רדעיהב .ץראה לש
 רמול לבוקמש ,"םיינכפהמה םיליכשמה" וארקתנש הלא 1952 תכפהמ לש היללוחמו
—ולוכ םלועב אלא םירצמב קר אל תוינכפהמ תועונת לש היגיהנמ םה יכ םהילע
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־ דמעמ לע תנעשנ ןהלש היגולואידיאהש תוכפהמ ןתואב וליפא םירומא םירבדהו
, הליחתב ינכפהמה ,הזה ינוניבה דמעמהש איה הרצה לבא .ולש םיסרטניאהו םילעופה
ג הונ ךכ ךותמו ,ולש םיסרטניאלו ומצעל גואדלו ולש ינכפהמה ףחדה תא חפקל הטונ
.שדח דמעמ היה וליאכ המודמכ אוה
, "בתאכ־לא" יריהאקה ןוחריב ךורא רמאמב ,דמע הז "שדח דמעמ" לש ותדלוה לע
ל ש םיגוס ינש ועדי הפוריא לש תוינרדומה תורבחה .חלאצ םאבע דמחא ךרועה
ר שאכ ,הכפהמה ינפלש םירצמב םלוא .תילעופהו תינגרובה—חלאצ ריבסמ—הכפהמ
ם יטועימ ורקיעב בכרומה יניטנבל דמעמ" ידיב ויה םיבושחה תועוצקמהו תורשמה לכ
־ יקבו לוועב תופירחה ברימב שח רשא דמעמה תירצמה היצנגילטניאה .דתיה ,"םירז
ד מעמה תא ךפהש אוה ,תוימואלהו תוינידמה ויתוינורט םע דחי ,הז רבד .םיחופ
־ דמעמ ,םייטירבה םיטסילאירפמיאה ןוטלש תחת .ינכפהמ ץולח־ליחל ירצמה ינוניבה
ן וחצנ רחאל םלוא" .תינכפהמה העונתה תגהנה תא וידיל לטנש אוה הז םייניב

."ינכפהמ חרכהב הזה דמעמה ןיא בוש הכפהמה
— םיישפחה תועוצקמהו הלשממה־ידרשמ ,םיקנבה ןמ רזה ינוניבה דמעמה םלענשמ

־ דמעמש רבדה היה יעבט"—תונטקה תוזוחאה ןמו הישעתהו רחסמה ןמ םג ומכ
ת א ול בישי ךכבו ,ויתולועפ תא וילע לוטיו ומוקמ תא סופתי ירצמה םייניבה
ר בדה היה יעבט ,ינש דצמ ."תומדוקה םינשב םחלנ ןהילע רשא תוילכלכה תויוכזה

.הזה דמעמה ידיב רשא תויחמומבו תונורשכב שמתשת הכפהמהש
ה מזיב ולצנל ןוה לכ ותושרב היה אל הז דמעמ ."שדחה דמעמה" לש ותדיל .דתיה ןאכ
 .דחאכ ירוביצהו יטרפה רוטקסב תובושחה תודמעה לכ תא אלימ אוה ךא ,תיטרפ
ר חאל—הז דמעמ הטנ ,תלבגומ .דתיה תינכפהמה ותובהלתהו ליאוה ,םינפ־לכ־לע
.ולש ויגשיה לע רומשלו תוסנל—היתורטמ תא ותכפהמ הגישהש
ז ובזיב :ול םדקש הז לש םיערה םילגרהה תא ול ץמאל הטונ שדחה דמעמה יכ המוד
י קלח ראשל הנותנ ותעד ןיא בוש ,ןכ לע רתי .תוגונעת־תפידרו תורתומ־ייח ,ינרזפ
א יה רתוי דוע תיניצר יכ ונל רמאנ .ללכב םיחפוקמהו םילעופה ,םירכיאה—םעה
ק שמה לעו רוביצה תואצוה לע עיפשהל םיטונ םייטרפה זובזיבה ילגרהש הדבועה
־ יתב לש םלוהינב תובושח תודמע םיספות שדחה דמעמה ישנא .ותוללכב ימואלה
־ יווק תא םיעבוק םה הלא םהידיקפתבו ,םיילכלכ תודסומ ראשו תשורח־יתב ,קסע
ר וצייב םיפקתשמ םייטרפה זובזיבה ילגרהו ליאוה .ץראה לש םיילכלכה תוינידמה
י חכונה עסמב תכורצת־ירצומב שגדה תא םישל הייטנ שדחה דמעמל שי ,יתיישעתה
— ול קוקז ומצע הזה דמעמהש ןימה ? תכורצת־ירצומ ןימ הזיאו״ .שועיתה תארקל

ם הימענמ ראשו ,תורתומ־ישובלמ ,ינרדומ חבטמ־דויצ ,םיילמשח םיררקמ ,תוינוכמ
."םיינרדומה םייחה לש
י לעפמ ןכלו" ,תורתומ־תורידו תויטרפ תוליווח תונבל המגמה השרתשנ רוידב םג

. "תורתומ־רוידל הזה רבוגה שוקיבה תא אלמל ידכ התע םירצימ ונלש טלמהו לזרבה
, םהיריידל וישכע םירכמנ ירוביצה ןופישה תונועמש ךכ ידיל םירבדה ועיגה ,ןכא
."םייברעה םיקנבה" םיקפסמש תואוולהמ אלא םהלש םהיתונוכסחמ אל םימלשמה
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 ,ריהאק ,"בתאכ־לא") ול עיגמש הממ רתוי לכוא אוהש ךכב םג םשאנ שדחה דמעמה
.(1964 סרמ
י רייהוז־לא למאכ לש רמאמב שדחה דמעמה דגנ תוחטומ רתוי דוע תוטוב תומשאה
ר תוי רבעל רושק" אוהש ,"ףרוע־השקו לכס" אוהש וילע לפוטה ,"ףסוי־לא זור״ב
ת מקהב השענה לודגה ץמאמלו עדמל תוימיספב םחיתמ" אוהשו ,"דיתעל רשאמ
ו רוביד תמיענ .(1964 סרמב 30 ,ריהאק ,"ףסוי־לא זור״) "ןאוסאב שדחה ןוילעה רכסה
ן יעמ םיניכמ ילואש םשורה תא לוכיבכ תררועמ ,תגרטקמהו הטירחה ,ירייהוז לש
 דגנ טקננש ירקיעה תוריהזה־יעצמא השעמל ךא .הזה שדחה דמעמה דגנ רוהיט
ם ילעופל תתל רטשמה לש ותטלחה היה שדחה דמעמה לש תרבוגו הזעופה ותעפשה
ה פיסאב ןה תשורח־יתבו תורבח לש תולהנהב ןה ,תוגיצנב ןגוה זוחא םירביאלו

.תימואלה
ם ג ומכ ינידמה חטשב שדחה דמעמה לש ויתועפשה לע הדמעש ,תינכפהמה הגהנהה
ג וצייה תודמע לכמ האמל 50־מ תוחפ־אל תוצקהל הגאד ,ילכלכהו יתרבחה חטשב
ד מעמל ,םיימואלה םינשוכרל הווש לקשמ םהל הנקמה רבד ,םירביאלו םילעופל
.דחי םג תינכפהמה היצנגילטניאלו םידיקפה

תינכפהמ הרכה

ן יב םוהתה ,םיסולכואה־ףדועמ םיעבונה םיישקה ,"שדח דמעמ" לש ויתונכס לבא
א ל ףא תודיחיה ףגנה־ינבא םניא םישנה לש יעמשמה־וד ןדמעמו ,רפכהו ריעה
ד ימת הברא םהל רבעמו םהל לעמ .הכפהמה לש םילאידיאה תמשגה ךרדב תוירקיעה
ט רפבו ,םינומהה ברקב תינכפהמ הרכה רטשמה יפב םימעפל יורקש־המ לש הלאשה
— בר ליח השע אל םלועמ וז ןיעמ הרכה תרדחהל עסמה יכ המוד לבא .שדחה רודב
 דאמ םיטעמ .םללכב םינומהה יבגל רסאמ תוחפ־אל ריעצה רודה יבגל ןוכנ הז רבדו
. ידמל עונצ דחא רקחמ ןייצל יאדכ לבא ,ןודינב רוא וארש םייתטישה םירקחמה
ו לחש תודונתה לע עיבצמה ,ירצמה רעונה קיזחמ םהבש םיכרעה רקסב רבודמה
ם יהארבא דמחומ ר״ד ידי־לע ךרענ רקסה .1962־ל 1957 םינשה ןיב הלא םיכרעב
ם ישגדב הנתשה המ תוארהל שקיב אוהו ,ריהאקב תונבל־שרדמה־תיבב הצרמ ,ם׳דאק
.ולא תוזוזתל םירבסה המכ עיצהלו תורקסנה םינשה שמחב רעונה יכרעב
— םיפיעס רשע־דחאל םיקלחנ ,הלא ןיעמ םיכרע 63 ם׳דאק ר״ד הנמ ותדובעל סיסבכ
ם יללוכ ,לשמל ,םיירסומה םיכרעה .םיילכלכו םייעדמ ,םיישיא ,םייתרבח ,םיירסומ
ו תטיש .הדובעו החפשמ ,ןימ םיללוכ םייתרבחה וליאו ,תרוסמו קדצ ,תד ןוגכ םיכרע
ר אשבו תואטיסרבינואב ודמלש תורוחבו םירוחב 40 רקח 1957־ב .ידמל הטושפ התיה
ם הבש םיכרעה תא הפינ ,תוישיאה םהיתורוק תא םשרו ההובג הלכשה לש תודסומ
ם ידימלת םתוא רקחו בש םינש שמח רובעכ .הלעמלש םיפיעסה יפל םתוא ןיימו וקיזחה
.ולש יתאוושהה רקסה תא ןיכהו ,םהיתודמעב ולחש םייונישה המ רריב ,םמצע
ם ייתרבחה םיאנתה לש תערכמה העפשהב תעגונ ם׳דאק ר״ד לש תירקיעה ותנקסמ
הדמע ,לשמל ,םיירסומה םיכרעה םוחתב .הרבחב םילבוקמה םיכרעה לע םיילכלכהו



ו5ותואיצמו ןויער

962 1־ב .הז ףיעסב וטרופש םיכרעה רשע־דחא ךותב 1957־ב ינשה םוקמב "תד״ה
ד מעש ,"קדצ״ה .(תודימלת לצא 16%־ו םידימלת לצא 30%) ןושארה םוקמב הדמע
 תורוחבה לצא ולש תוירלופופהו ,1962־ב יבשה םוקמל דרי ,1957־ב ןושארה םוקמב
ץ רתמ ם׳דאק ר״ד .ןכל־םדוק םינש שמח התיהש הממ תיצחמל דע טעמכ הדרי

, יתדה ךרעה בוצייל רתוי םיפי ושענ 1962־ב םייתרבחה םיאנתהש הדבועב וז העפות
, םישנה יגשיהבו ,יתרבחה חטשב תירצמה הרבחה הגישהש תומדקתהה בקע וליאו
."ויפלכ התכרעה הדרי ךכ ךותמו קדצב השאה לש ךרוצה תחפ"

ו יה תאז םע .1957־ב הקיזחה וב ישימח םוקמ ותואב הראשנ ,ינש דצמ ,"תרוסמ"
ם וקמ ותוא הספת םדוק םינש שמח רשא דועב יכ .רתויב תוניינעמ תוזוזת המכ ןאכ
— םינבה לצא 4% קרו תונבה לצא 25%, הספת התע ירה ,דחאכ םינבו תונב לצא
ל צא רשאמ השש־יפ לודג םידימלתה לצא "היצולובא״ה רועישש רבתסמ ןאכמו
0% 5, :הביצי ״החפשמל הבהאה״ הראשנ םייתרבחה םיכרעה תצובקב .תודימלתה
ך רעה לע אופא העיפשה אל תילכלכ־ויצוסה תוחתפתהה .1962־ב 49%־ו 1957־ב

הזה םיוסמה
ל בא ,הווש זוחאה היה 1957־ב .תונבה לצא הדירי לש הייטנ הליג ,הז תמועל ,"ןימ״ה
ת ינימ "תוקפאתה" .םינבה לצא םיילפכ טעמכו תונבה לצא 15 זוחאה היה 1962 תנשב
ם ׳דאק ר״ד יניעב .םינבה לע רשאמ רתוי הברה תונבה לע תלבוקמ התיה ךרעכ
ל וכי רפסה־תיב" .וב ךישמהל יאדכ אלש תישפנ הכובמ לש בצמ לע רבדה דמלמ
."אירב ינימ ךוניח ןתמ ידי־לע ןורתפל עייסל

ם יישיאה םיכרעה תצובקב השחרתנש וז התיה רתוי דוע הדירחמ הבשחנש תוחתפתה
ם הירחאלו ,םינושאר תומוקמ "הנובת״ו "המכח" וספת 1957־ב .םייביטקיבוסה וא
, ןושארה םוקמל תישיאה "תוגהנתה״ה הצפק 1963־ב ."הטלחה־זוע״ו "תוגהנתה"
ף כה תא ןאכ ועירכהש ןה תונבה ,תמא .ינשה םוקמב ואב הנובתהו המכחה וליאו
ה מוד .הגאדל רוקמ רבדה ראשנ ם׳דאק ר״ד יניעב ךא ,םיינוציחה םינוניגה תבוטל
ר שאמ םיילפכ וישכע היה לבוקמ תונבה לצאו הגרדב דרי "הטלחהה־זוע" םג יכ
.םינבה לצא
ל בא ,םיילכלכה םיכרעה ןיב ישילש םוקמ 1962־ב סופתל הפיסוה ךרעכ "הדובע"
ה מכ לע העיבצה ם׳דאק ר״ד תעדלש תוחתפתה ,11%־ל 20%־מ הדרי התכרעה תדימ
ת דדועמ .השעמב רשאמ רתוי הכלהב שגדה תא המשה ,ךוניחה תכרעמב םייוקיל
ם ׳דאק ר״ד תעדל .ישימחל יעיברה םוקמה ןמ ךרעכ "שוכר" לש ותדירי התיה רתוי
.דיחיה לש ןוחטבה־תשגרה תא הקזיחש ,םזילאיצוסה תמשגהמ האצות וז התיה
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