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ילארשי רגתא
 תויטסיצילבופ תומישר רורצ לש ותאצוה
ם ידומע 100 קיזחמה תפס תינבתב ןמוי-תונב
 ,הב שי ,ןוטרק לש הכירכב ןותנו םינטק
 ת י ל " ו מ הזעה םושמ ,ונצרא יאנתב תוחפל
 הלודג הנמ תשרוד איהש קפס ןיאו ,הלק
 לש ןבתוכ דצמ תישיא הזעה לש רתוי

חמה איבה יכ חינהל ונא םיאשר .תומישרה
 ,תויבויחה ןה :תואצותה תא ןובשחב רב
 ,םיגולטקלו תויפרגוילביבל טירפ תפסוה ןוגכ
יב לש םיוסמ סחי ןוגכ—תוחפ תויבויחה ןה
 קלח דצמ יופצה ,שפנ-טאש וא/ו הייחד ,לוט
.תוחפל םיארוקה ןמ
ורפסה היתולוגס תא ךירעהל תוסנל ילב
 קמועל תדרל ילב םג ,וז הפוסא לש תוית
 ,היתונקסמ הבוגל םמורתהל וא היתונחבה
 לש ותזעהמ בוש םשרתהל אלש רשפא־יא
 -תוללכהב ויתורבדימ אשונ אוהשכ הנביל רמ
טניא לש חצמ-תטימקב םירמא בבגמ ,ףעי
 תושודנ תועידי ויארוקל רסומ ,לאוטקל
 -יגח-תיתמארד תשראב תוכעוממ תעד-תווחו
 בובנ לילצב וא ,"ורודב דחא" הזיא לש תיג

וריסל יתדעו ישיא—"ונתרחב התא" לש
.םיג

 איה ךכש ,המדקהב ,לשמל ,עגר ,ץיצנ הבה
:תחתופ

 ־כתסה־עסמב ותביתכב לחוה הז ןטק רפס
 תידוהיה הקירמאב (.מ. .ב—!) הבשקהו תול
.״1966 יהלשב

:ךשמהבו
 תירבה תוצרא תודהי לש היניינע תקידב
 ח ה י תואר-תדוקנמ ןאכ תישעג היתודיתעו

 ידוהי לש םהיסחי .תילסרבינוא תיד
תמ הכותב הבושחה המואל הקירמא
 ,בר םוקמ עבטה-ךרדב םישפות םיררוג
 המואה .ידדצ אשונ אלא םניא םלוא
 המואל הרז ,המלועו התוברת ,תינקירמאה
 הכותב תרחא תיתוברת המוא לככ תידוהיה
 ךרד ,תינסאסה לבב ימימ ,לארשי ררוגתה
 -תינקילבופירה תפרצ דעו ,תילותקה ןילופ
.תינוליח

 רגתא—הקירמא תודהי :הנביל רזעילא •
.׳מע 100 ן 1967 ,הדסמ ן ילארשי

שת ,ועמשת) המדקה התוא לש המויסבו
: (! ועמ

 תוררועתהל האירק רדגב אוה הז ןטק רפס
 ,לארשי :ףיסוהל ילע .לארשיב תיטילופ
 ,םתספת) .דחאכ ,רכז ןושלו הבקנ ןושל
(.מ .ב—? הה

 רזוח הלאה םיחוכנהו םיעונצה םירבדה דה
 תא ריהבהל םיאבה םירבד םוכיסב םג ונילא
: 17 ׳עב ,״אצומה תדוקנ״

 ץילמהלו עקרה תא תולגל םירבדה דיקפת
 םלעתמ ינניא .רתלאל הלועפ“תונקסמ לע
 תויושע—הנלבקתת םאב—תוצלמההש ,ךכמ
 הרבחה ,הנידמה הנבימ לכ לע עיפשהל
מז ושבגתהש יפכ ,תילארשיה הלכלכהו
אה תורושה תספדהל דע :רמולכ) תינ
.תונורחאה םינשה םירשעב (.מ.ב—!?ול

 לש םינוש םירועישב :רמאיהל תמאה תנתינ
 האמ לע הכופשה חורה וז ,המצעו זוכיר
והל תבייחמ תוניגהה תדימ .ןורפסה ידומע
יינעמ ,תואבומ טעמ אל וב שי ןכא יכ ףיס
 תורוקממ ,םינוש םיניינעל ,ןמצעלשכ תונ

 ,רתוי יאדכ ילוא ךא ;םמשב םיבוקנו ,םינוש
 םהה תורוקמה לא עיגהל ,ןיינועמש ימל
.דסחתמ ,דדרמ ךוויתל קקדזהל ילב ,םפוג

.מ .כ

תידרוכה תימואלה העונתה
 ־תומהבכ תורוד-ירודמ םילבוקמ םידרוכה
 -רכששי תניחבב ,ימלסומה חרזמה לש אשמה
 םילבס :לובסל ומכש הטונה םרג־רומח
 וא םימרדנ׳ז ,םיתתסו םיבצוח ,תודירפ־יגהונו

 ןאצ יעור ,ילגרה-תוליחב םירופא םיארוט
 -וטושפ םימ-יבאושו םיצע־יבטוח םג ,רקבו
בס ,חושק ,ןוסח ,דדובמ םירה-םע .ועמשמכ
 ,יוטיב-דבכו םימת-ךלוה ,ףרוערהשק ,ינל
 “יצה לש ךלמה־יכרדמ םיבר תורוד הז קחורמ
.הירוטסיהה לשו היצזיליב
 לש שודיח םה תידרוכה ןושלב םופד-ירבד
רצומ םה ןיידעו ,תונורחאה םינשה-תורשע

 !תידרוכה תימואלה העונתה :רנטנאג ׳זרס *
.׳מע 117 ז 1968 ,רפסה םע ז רימא ןרהא :םוגרת



ו 69המחלמה

רוכ רפס-יתב .רתויב םיטעומ ויגכרצש רידנ
ת רכומו תימשר תוכז השעמל ןיידע םה םייד
ושב םיבכושה םידרוכ לש לטובמ ץמוקל קר
ת ולילגבו ,תיטייבוסה תורסיקה לש היל
ם מויקש המוד קאריע לש הנופצב םידרוכה
י נוילימ .ינכפהמ״יצולח גשיה רדגב ודוע
- לב םירדגומ הילוטאנאב םינכושה םידרוכ
רה םיכרוה״כ הראקנא לש םיחנומה-ןוש
ויב שטשוטמ ינתאה םדוחיי ןאריאבו ,"םייר
.השעמל ןה הכלהל ןה ,רת
" קתו" םבושללו םידרוכל שי ןכ־יפ-לע-ףא
. םינש יפלא ילוא ,הירוטסיה תיגש הברה לש
- רעה השילפל םימדוק םה קאריע תולובגב
ילפל םימדוק םה היכרותב ,תימלסומה-תיב
ר בתסמ ןאריא ימוחתבו ,תינאמותועה הש
- להפה-םיסרפה לש הזמ לפונ םסוחיי ןיאש
, ברח־יפלושכ ,דבכב דיקפת ואלימ םה .םיוו

ם אלסאה תומחלמב ,םידקפמו ברח-יריכש
, םינאמותועהו םיכולממה תואבצב ,יחרזמה
י בויא-לא ןיד-לא חאלצ ידרוכה לש ומשו
- לממ לע םאלסאה ןוחצב תא םויה דע למסמ
- עיז תידרוכ הדידמ .תיבבלצה םילשורי-תכ
ארב היכרותב יטסילאמכה רטשמה תא העז

" ןופצ״ב םידרוכה דגב יוכיד״תולועפ ;ותיש
ר תויב הביציהו תיבייפאה העפותה ילוא ןה
ל ע לצייפ ךלמוה זאמ יקאריעה יבידמה יווהב
י טייבוס לפבךויסבו ;הזה םויה דעו דאדגב
ר שא דאבאהמב תידרוכ הקילבופר תמקהל
ת וירזכאב אכודש) תיבאריאה ןא׳גייבראזאב
ה בכסה-ידקוממ דחא רהמ-שיח השעב (השוחנ
.1945 רחאל םיימואלניבה םיסחיב
י תוברתה ,ילכלכה ,יתרבחה םרוגיפ ףרח
ל ש ימאנידה םלועב םא קפס ,יגולונכטהו

- ךרואל םידרוכה וראשיי 20~ה האמה יהלש
. ןוכיתה חרזמה לש "לודגה םלעיה" םימי
, םהל ביבסמ—םירחא תומגמו םימרז ףרח
תה ןמ םא קפס—םכותב םג העודי הדימבו
ם ולגה לאיצנטופה ןמ םלעתהל אוה הנוב
- אטכ הניחבמ—תידרוכה תימואלה העונתב
ם ינוילימ 10 םינומ םידרוכה) הטושפ תיטסיט
וגב לודגה םבור ,םבשומ-תובידמב תוחפל
ה ניחבמ ןכו ,(ףוצר בושיי לש תועוצרו םיש
ם הלש םייטקאפמוקה רהה-ילבח) תיגטרטסא
*וכיר לע ,היריסו קאריע תולפש לע םישלוח

- יווק לעו ,טפנ תורצוא לש םילודג םיז
ר סו ןאריא ,היכרותו קאריע ןיבש רוביחה
ן יא םחול חוככ) תיאבצ הניחבמ םג ומכ ,(היר
ש ומיחב הרזעל אלא ,םצעב ,םיקוקז םה
, קאריעב ףכה תא עירכהל ידכ ינרדומ
.(לשמל
ם ייברעה ויאנשמבו ויצימשמב םיפירחה יפב
- םידרוכ הנוכמ ידרוכה ימואלה קבאמה לש
קומ ."הינשה לארשי" םשב תיקאריעה ןת
— דבלב מ״ק 800*כ םיקוחר הז קבאמ לש ויד
קה תוביסמב .לשמל ,הרטיינוקמ—ריווא־וקב
ם ינש רשע לש חווטל ,תוזחל השק תומיי
ץ וחמ ,והשלכ ירוזא םרוג םוקיש ,תוחפל
ש ומימב ,תלוכיו ,ןינע תולגל לכויש ,לארשיל
ק אריעב ,םידרוכה לש תוינידמה םהיתופיאש
, רחא םרוג רוזיאב תוארל םג השק .תוחפל
ת א םידרוכל קפסל לכויש ,לארשיל ץוחמ
-ועה לא זרוזמ עסמל "תיתלחתהה הפונתה"

עיפוה הזרדתע

הדש סחנפ
לשמב ם״חה

ל ש עקרה לע תיפארגויבוטוא הריצי
־ יטו התיווה ,היפונ ,ונימי לש לארשי
אנו םיעות ,םילבוס ,םיבוהאה היסופ
־ יוליגב תראותמה םייח־תשרפ .םיקב
ר בושו םירוצעמ רסח ,ירזבא בל

.תומכסומ

י די־לע התע גצומ "לשמכ םייחה"
.ןדיע ןורטאיתב יאני ריאמ

י״ל 12.50 ריחמה ,םידומע 468

ש
ןקוש תאצוה

!יבא-לתו׳ םילשורי
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 ־לש־חרזמב אלמ ישפח יוטיבלו ינרדומה םל
.תודלומ
 ארוקב םיררועתמה םירוהריהה ןמ תצק הלא
 תימואלה העונתה" לע הז רפס לש ירבעה
שמהב םסרפתנ ירקיעה וקלחבש) "תידרוכה
 ןווכתה הקווד ךכל אל םג םא ,("תשק״ב םיכ
968 1־ב .ריעצה יתפרצה ןחרזמה ,ורבחמ יאדו

.ותעב־רבד יאדווב איה תירבעב ותעפוה

*.י

תינרדומה הרבחב המחלמה
 *תב הרבחב םילעופה תוחוכה בור דועב
 תעפות ירה ,הנווכהו חוקיפל םינותנ וננמז
מהו תניוזמה ,היולגה תושגנתהה ,המחלמה
 הירצותמ איהש ,ןכותבו תונידמ ןיב תנגרוא
יליביצה לש רתויב םיקהבומהו םינוגמה
 דאמ השקש" העפות איה ,תישונאה היצז
 שממ ; ״הלטבל רתוי דוע השקו ,הילע טולשל
וח הל ביצהל ,הישרשל תדרל השקש םשכ
.התוזחל וא םיללכו םיק
 'תינרדומה המחלמה לש התעפוה םע דבב־דב
 םלולכישו םתחימצ םעו—תנווגמהו תילאטוטה
 םג חתפתהל לחה—הנידמהו הרבחה־יעדמ לש
 תעפות לש היתוכלשהו היתוביס ,היעינמ רקח
 תלבוקמה הריקחל דוגינב ,תינרדומה המחלמה
סומ וא ,הלוהינ יכרד ,היכלהמ לש ןכל־םדוק
 םוצע ולש םלגה־רמוחש רקחמ והז .התויר
 ןווגימב ךורכ אוהו ,רזופמו עטוקמ ,ותומכב
קמה ימוחת לכמ ,םיאשונ לש ךובסו בחר הכ
 רבחמ ןיבהל ביטיהש דע ,םיינחורה תועוצ
 ,ןאקויב רייטסלא ,ונינפלש בושחה רפסה
 םייגטרטסא םינויעל םסרופמה ןוכמה להנמ
 ליכהלו תוסנל תורשפא לכ ןיא יכ ,ןודנולב
 קימעמו ףיקמ חותינ תמצמוצמה ותרגסמב
 ןורסחש ותעדמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .וימוחת לכ לש
ו הנומתה תומלשב םוגפי םימוחתה ןמ דחא
סמ הריקס ונל אוה שיגמ ,התנבה תורשפא
תא הגיצמה ,דאמ דע תינויחו תיתיצמת ,תמכ

רדומה הרבחב המחלמה :ןאקויב רייטסלא •
 ז (םימיה תשש תמחלמ :דחוימ חפסנ םע) תינ

 תעד / םילעופ תירפס ז ימע ןב .נ :תירבע
,׳םע 1967 > 240 ,וננמז

שכ ,םיימלועה תוחוכה לש טמחשה־תכרעמ
 תא ןוחבל ,רבחמה לש ותרזעב ,לוכי ארוקה
.הכותב רוזיאהו לארשי־תנידמ לש המוקמ

 הז אשונב ורבחתנ םירוביח ףלאמ הלעמל
 םה ןיאו ,הינשה תימלועה המחלמה םות זאמ
 תויעבש יזכרמה םוקמל בתכבש היאר אלא
 תומואו םדא ייחב תוספות םולשהו המחלמה
 *ב ,וגרהנ הכלהמבש האמ !תיחכונה האמב
 *בואמ םינוילימ האמ ,םיפיקעב וא םירשימ
 תולודג תומחלממ האצותכ ן׳יראה־רודכ יסול
 .תוכוראו תורצק ,תוימוקמו תוימלוע ,תונטקו

 ולח ,הינשה התיצחמב רקיעבו ,וז האמ ךות
 ,המחלמה תעפותב תוקימעמ תובחרנ תורומת
 םייח ונא" ,דחא דצמ :ןהל םידדצ ינשש
 תומילא לש רתויב תויארפה תופוקתה תחאב
 תואמ־שלש ינפלמ תויתדה תומחלמה ףוס זאמ
 יפוליח ,הלירג קבאמ ,רורט ,תוחיצר ;הנש
חמ המחול וא יאבצ לשמימ ,םימילא ןוטלש
 לש וקוח־םחל םה "...תרהצומ־יתלבו תיתרת
 יניערגה קשנה" ,ינשה דצה ןמו ;םויכ םלועה
 לש ןהיסחיב בוציי לש תמיוסמ הגרד רצי

ה עדיש רתויב תורידאה תונידמה תוצובק
 הפיקמה תותירבה תכרעמשכ ,"םעפ־יא םלוע
 םלועה ירוזאל תאזה תוקפאתהה תא הביחרמ
.םינושה
ורמה םהיתופקשה תא הרצקב רקוס רבחמה
וקתב םירקוחו םיאנידמ ,תועד־יגוה לש תוב
שה ילעבו םיימיטפואו םיימיספ ,תונוש תופ
למה לש היעינמ יבגל ,הנוש תיעוצקמ הלכ
שה תוביטח שלש שי רבד לש ורקיעב .המח
 לש רוזשו בחר ןווגימ שי ןכותב רשא ,הפק
ירב עבטמ תעבונ המחלמה :תושיגו תוטיש
בח לש ןעבטמ תעבונ איה ;םדאה לש ותא
 לש ועבטמ תעבונ איה ;תומואו תונידמ ,תור
 תופקשהה רפסמכ .םייקה ימואלניבה רטשמה
 יבגל תושיגהו תופקשהה רפסמ ןכ הז אשונב
 ,םרפה לע המחלמה לש היתוכלשהו הידוקפית
 רפיצו הלוטיב ייוכיס יבגלו ,הנידמהו הרבחה
.יללכהו ימלועה םולשה תויורשפאו המוצ

תה לש תירוטסיה הריקס אוה ינשה קרפה
 ־תהו תילאטוט המחלמ ללכל המחלמה תוחתפ
 ,הנושארה תינרדומה המחלמה זאמ התונווג
תה .תיאקירמאה םיחרזאה־תמחלמ איה אלה
־שהה תכרעמ לש הביקעהו הריהמה התוחתפ
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