
עונלוקו ןורטאית :ןזאב הרדנא
ע ונלוקה ןיב ןוימדה ידצל בל־תמושת םיביסמ םירקבמה תובורק םיתעל יכ ףא
ד וע לכ .הריפכ־רבד ןימכ םיברל הארנ ןיידע "טרסומ ןורטאית" גשומה ירה ,ןמורל
ה ז היה ויתוזחמו לוינאפ לסרמ לש ויתורימא ולש באה־תומגודו ורשי־יצילמ ויה
י רפ ,הרקמה־תובושמב ויתוחלצה יתש תא וא תחאה ותחלצה תא ץרתל ידמל ינויגה

ב גאש—תונורכזב רשוקמו־רושק היה "טרסומה ןורטאיתה" ,ןפוד־אצוי תוביסמ־ףוריצ
ר אוולובה יטיהל וא "יתונמאה טרסה" ןמ—ךכ־לכ םיגעלנ םיארנ םה רוחאל־הריקס
ל חה ,ןורחאה ןמזב תוחלצה לש המלש הרוש התיה השורד .היימתרב לש "ןונגס״ב
ט למה ,ישימחה ירנה תא רובעו תבקמב רומגו םינטק םילעושב
ת שקל ףקות־רב םוידמ אוה עונלוקהש תוארל חכוינש ידכ ,ם י א ר ו נ ה ם י ר ו ה ה ו
.תויתמארד תוריצי לש הבחר
ע יבצהל םילוכי ויה אל טרסומה ןורטאיתה דגנ םהל המודק העדש הלא ,תמאה ןעמל
וביע רהצומב םהש םיטרסב הלאשה המצמטצה וליא רבעה ןמ תובר הכ תומגוד לע
א ל םיטרסה לש הירוטסיהה תא רוקסנש ךכל הקדצה וזיא אופא שי .תוזחמ לש םיד
.םיומיבו םהלש יתמארדה הנבמה דוסי לע אלא תומשה יפל

הרצק תירוטסיה הרעה
ך ותב ויה םיריתעמ ,טרסומה ןורטאיתה תא םחר ילב לוספל םידקוש םירקבמה דועב
ת ולגתמ רתוי בורקמ חותינ יפ־לעש עונלוק לש תומיוסמ תורוצ לע ללהו חבש ךכ
ו יאצאצו "יתונמאה טרסה״ו ליאוה .המיבה־תונמא לש התומלגתה םצעכ יאדו ויה
ת ונוש תומגוד לע "ותרהטב עונלוקה" לש הקנפשוג העבטוה ,םתייאר תא ולפריע
וקה תא בטיה ןוחב ונחבת םא .תיאקירמאה הידמוקה ןמ לחה יעונלוק ןורטאית לש
ן מ והשלכ הזחמ לש דוביעה ןמ תוחפ "תילרטאית" איה ןיא יכ וארת תאזה הידמ
, בצמ לשו גולאיד לש הידמוק לע תודסוימה ,תונומתה בור .ייודורבמ וא ראוולובה
י דכ ךפוהמ־םוליצו־םוליצ לש הלובחתה תא תלצנמ הכירעה וליאו םינפ־תונומת ןה
י גולויצוסה עקרה לע רובידה תא טעמ ביחרהל ילוא ידכ ןאכ .גולאידה תא טילבהל
־ רושעמ הלעמל ךשמ תיאקירמאה הידמוקה לש הריהזמה התוחתפתה תא רשפיאש
לוקל ןורטאיתה ןיב הלועפ־יסחי םימייקש רשאתי ךכמ האצותכש ינא רובס .םינש
ה זכ ךרוצ היה אל .םדקומ םויקב ךרוצ לכמ ןורטאיתה תא לוכיבכ רטפ עונלוקה .עונ
ו ז לבא .דבל םירשימב םתוא רוכמל ולכי הלאה תוזחמה לש םהירבחמו ליאוה
, התעש םיילכלכו םייתרבח םיאנת לש ףוריצל הרושקה תילכתב־תירקמ העפות
י דכ ךות ,וניאר תונורחאה םינשה הרשע־שמח ךשמ .םיכלוהו םה םילטבתמ ,המודמכ
ל ש רתויו רתוי תובורמ תוטרסה ,תיאקירמא הידמוק לש םיוסמ סופיט תעיקש

.ייודורבב וחילצהש תוידמוק
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ם וסיה םוש רלייוול היה אל ,תיגהנמה המארדהו תיגולוכיספה המארדה תוכלמב
, ויערכ לעו וברק לע ,ם י נ ט ק ם י ל ע ו ש ,ןמלה ןאיליל לש הזחמה תא לוטיל וארבב
ת ירבה־תוצרא העדי אל םצעב .השעמל ,תינורטאיתה ותומלש לכב דבה לע ותולעהלו
ת וחפל ,דווילוהב הקפהה יאנת לבא .טרסומ ןורטאית דגנ םודק־טפשמ לכ םלועמ
ל בגומה יעונלוק ןורטאיתב ןינעה היה םש .הפוריאבש םיאנתל ומד אל ,1940 דע
ן מ טעמ ךא ול לטנ לוקה ןושארה רושעה ךשמ תוחפלו ,םידחוימ םירנא׳ז חלא־יאל
ם ש שקבל ולחה הטרסה־רמוחל עגונה לכב דווילוהב יחכונה רבשמה תמחמ .המיבה
ה יה תיאקירמאה הידמוקב לבא .בותכה ןורטאיתה ןמ הרזע רתוי תובורק םיתעל
".יומסב םג םאו ,ילאיצנטופ ןפואב דימת יוצמ ןורטאיתה
ה ידמוקה לש הזל ותוושהל ןתינש גשיהב רמיתהל רשפא־יא הפוריאבש קפס לכ ןיא
, ומצע יגפב ןויע ךירצמה ,לוינאפ לסרמ לש דחוימה הרקמה תא איצוהל .תיאקירמאה
.דבה לע ביאדמ ןולשכ ראוולוב־לש־תוידמוק ולחנ
ן מזל טרפב ,תינרוחא טעמ רוזחנ הבה .לוקב ליחתמ וניא טרסומה ןורטאיתה םלוא
, םיילמ לש ותראפת ימי ויה הלא ."יתונמאח טרסה" לש ונולשכ לילעב רהבתנ וב
ם ידחוימ םילולעפ .ןורטאיתה לש ויתואלפנ לולכיש אלא ודוסיב עוניארב האר אלש
ם יתפרצה םינקחשה לש םבור־בור .תוחור־תעבשה לש ףסונ חותיפ טושפ ויניעב ויה
 סקמב ץיצהל ךל יד .יראוולובה ןורטאיתה ןמ וא לוקיזומה ןמ םיאב םיאקירמאהו
ו נמז לש םינקחשה בורל המודב .ילרטאיתה ונויסנל בייח אוה המכ הארתו רדניל
ו ניאו ,ותכובמב תוזחל םהילא ארוקו םהילא ץרוק ,םיפוצה לא םירשימב קחשמ אוה
ת לוכסאל הברה בח אוהש הזמ דבל ,ןילפא׳צ ילרא׳צל רשא .רגסומ חישמ עתרנ
ל וקיזומ לש ןקימוקכ ורשכ לולכישב תאטבתמ ותונמאש רורב ,תילגנאה הקימימה
ג רוח אוהש ידי־לע קר ךא ,ןורטאיתה ןמ רתוי עיצמ עוניארה ןאכ .עוניארל תודוה
ה מיבה ןיב קחרמה יפ־לע עבקנ תוחידבב שומישה .ויתומיגפמ ותוא לאוגו ותרגסממ
ו לש לולעפב ךיראהל ןקחשה תא םיצירממה םיקוחצה ךרוא ידי־לע לכה לעו ,להקל

ר שפאל היה לוכי דבה קר .זירפהל םצעב ותצלאמ ,אופא ותנברדמ המיבה .הלכיש דע
ב רימ תא גישמ אוה החוכמש העונתו בצמ לש תיטמיתמ תומלשל עיגהל ילר׳צל

.ןמזה רעזימב העפשהה

ף לודא רפסמ ,דימת קדוצ להקה יורקה ,המניס לש םינש 50 ףיקמה ויתונורכז רפסב •
ן ורטאיתה תא דודשל גהונ הקירמאב עוניארה היה ךיא םג ,םיבכוכה תטיש לש היבא ,רוקוצ
ע וניארה לש ירחסמה ודיתע יכ רוקוצ ספתש ךותמ .תפרצב רשאמ רתוי דוע ,וידעצ תישארב
ה גישהש לככ הטרסה תויוכז שכר ,םינקחשה לש הרקויבו השעמה־רופיס לש ותוכיאב יולת
ם חיב־הובג היהש ,ולש תורוכשמה םלוס םלוא .ןורטאיתה ןמ קחרתהל םש־ילעב התיפו ודי
ה ישעתב בלתשהל םינקחשה לש םנוצר־יא לע רבגתה דימת אל ,אוהה ןמזה יגשומ יפל
ן מ ערקה ירחא ,םיבר אל םימי רובעכ .הנממ ףדונ םיעושעשה־דירי חירש תאזה היוזבה
ת ומשה ךותמ ויביבח תא רחב להקהו ,המניסל תדחוימה "בכוכ" הלש העפותה המק ,ןורטאיתה
א ל יתמיבה םוסריפהש הלודג הדהמ־דע םהל ונק םירחבנ םתואו ,םימסרופמה םיינורטאיתה
ם מוקמ וניפו םימדוקה םיינורטאיתה םיטירסתה ושטינ ךכל המודב .הילא תוותשהל לוכי היה
.ןורטאיתה ןמ הקתעהב התיה הצוענ הלחתהה םלוא .השדחה היגולותימל םימאתומה םירופיסל
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01 8ז<מ11 לש תורדסה תא ,תמאב םינשי "קיטספאלס" יטרס םיאורו םירזוח ונאשכ
ס ג אלא ןורטאיתל תכייש קחשמה ךרד קר אל יכ ונל הארנ ,לשמל ,011€51111€ לא
̂ ןש בצמ ,ויתונקסמ תילכת דע טושפ בצמ תוצמל רשפאמ עוניארה .רופיסה ןינב
ס א .לוכיבכ "לחז" לש בלשב רמולכ ,בחרמהו ןמזה ידי־לע לבגומ היהי המיבה
ת ודבוע לש השדח תכרעמ אורבל וא תולגל ידכ םייק עונלוקהש בושחל רשפא
, הצקה לא הצקה זמ םיינורטאית םיבצמ תונשל ולש רשוכה םושמ הז ירה תויתמארד
ר סמה הרדנמלס ןימ שי וקיסקמב .תורגבל םלועמ םיעיגמ ויה אל ןכ אלולש םיבצמ
ו קירזהש עדמ־ישנא .תחתפתמ הניא בושו ילחזה בלשב תוברלו תורפל תלג
ל ש היצולובאה תופיצר יכ ונל עודי הזל המודב .תורגב ללכל הואיבה םינומרוה
י קוח תא וליגו םיגולויב ואבש דע ןניבהל ןיאש תוצרפ ינפב ונתוא הדימעה יחה
ו קב תוירבוע תורוצ לש ןמוקמ תא עובקל קר אל ודמל םכותמש סצ1<1ס״1סזק1ךס818־ה
ו רצענ ,הרואכל םירגובמ ,םימיוסמ םיטרפש ריכהל םג אלא םינימה לש תוחתפתהה
ם דוסי ןורטאית לש םימיוסמ םיסופיט הז ןבומב .םהלש תינויצולובאה םתוחתפתהב
ו מכ ,םא .עוניארה לש ותעפוהל םדוק האפקוה םתוחתפתהש םייתמארד םיבצמב
ו נילע המ ,ןוצרה לש הקיזיפאטימ אוה ןורטאיתה ,(9ץמ6ז) הייטיא ן׳ז רמואש
מהל תינשקע הטלחה הב רשא—¥0 !6631 6116 006811116ץ6§3 הקסלרוב לע בושחל
ו ניאש גוסמ שבד־חרי לש עסמ ןימב ,רתויב םיכחוגמה םילושכמה תורמל ,ךיש
, ללכ ןויגה וב רתונ אל בוש םירבדה־תישארב תולקת המכ רחאלשו ,רתויב רווחמ
ה לועפה לש תינטרס תושדחתה ,ןוצרה לש ףוריט ,יזיפאטימ ןועגש ןיעמ םע תלבוג
.הנובת לכ דגנכ המצעל ץוחמ
ז  ןוצר לע רבדלו גולוכיספה לש םיחנומה־ןושלב ןאכ שמתשהל ללכב ונא םיאכז יכו
 ךותמ קעצמה והשמ לש יד ילב דע ךשמתמה יוטיב ןה ולאה תוקסלרובה בור
ך ישמי תרשמה וראוב .ףרוע־ישק לש היגולונימונפ ןימ ןהירה .תלעופה־שפנה
ך ישמי ,דדונה לעבה ,םיזנוא .תלופמ־יעמל ולוכ תיבה היהיש דע תיבה־תדובעב
ה לועפה .ולש םירצנה־תביתב קפואה לא גילפי הב הדוקנל דע ולש שבדה־חרי עסמב
. עתפ־יכפהמ וא ,תונבה־יא ,םירזוח םידה ,תודוזיפא ,הלילע הכירצמ הניא בוש ןאכ
ל אמשו ןימי ת^טנ ילב .המצע תא תסרוה איה הב הדוקנל דע ץרחנב תשרפנ איה
ח פנמה ןטק דלי ומכ האוש לש ינמלוג םיסראתאק ןימ לא הכרדב הכישממ איה
.ותחוורל ילואו ,ונתחוורל—ופוצרפ ךותל ץצופתמ הזש דע ימוג לש ןולאב ותוזחפב
ה סרא׳פה לש תורגשהו םיבצמה ,םיסופיטה תורוק תא םינחוב ונאשכ ,ךכל טרפ
ר אתפ תודלי הילע שדיח "קיטספאלס״ה טרסש הנקסמה ןמ סונמ ונל ןיא תיסאלקה
, ז״יה האמה זאמ תכלוהו־תכעוד התיהש ,"םדו־רשב לש הסרא׳פ״ה .תררחסמו תימ
ר די םיגוסבו סקריקב קר ,הבורמ תוחמתהו הרוצ־יוניש ידכ ךות ,םייקתהל הפיסוה
ם יידווילוהה םיקיפמה ובאש םהמש תומוקמ םתואב קוידב ,רמולכ .לוקיזומ לש םיע

ו ביחרה עוניארה לש ויתויורשפא םע ןבולישב .םהינקחש תא "קיטספאלס" יטרס לש
ם רקל ולכי ךכ .ןהלש תינכטה תלוכיה ילובג תא הבר הדימב הז רנא׳ז לש ויתורגיש
רבא׳ז עיגה 1920־ל 1903 ןיב .ןילפא׳צו ,ידראהו לרול ,ןוטיק רטסאב ,רדניל םקמ
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ז אמ החצנוהש יפכ הסרא׳פה תרוסמל ןווכתמ ינא .ויתורוקב ונימב־דיחי איועל 1רן
ה יאשונ לע "הטרא־לך־הידמוק״ה תא וליפא ללוכו םויטנרטו םרטואלפ לש םהימי

ת רגיש" .דבלב תחא המגוד איבהל יל השרוי .הל תודחוימה תוקינכטהו םידחוימה
ו נא וב 1913 וא 1912־ב ךרעל רדגיל םקמ לש ןשי דחא טרסב הילאמ הצצ ״תיבחה
 תיבח ךותל תחאב ץופקל ץלאנ יעבצה תשא תא התפמה זילעה ןאו׳ז־ןוד ךיא םיאוה
ן יא הז ןיעמ הרקמב .המורמה לעבה לש ותמקנ־תמחמ טלמיהל ידכ עבצ האלמ
־ גופסה ורושיק לע קר אלא ,הרגיש לש הנורכז וא העפשה וא ,יוקיח לע ללכ רבדל

.ותרוסמ לא רנא׳ז לש ינאט

1 טסקטה !טסקטה
ם ה עונלוקל ןורטאיתה ןיב םיסחיהש רורב רבעה ןמ הלא תונורכז ץמוק ךותמ
 רדגב םימצמטצמ םניא יאדוובו ,בושחל םיגהונש יפכמ רתוי הברה םיקודהו םינשי
ת עפשה יכ םג וניאר ."טרסומה ןורטאיתה" לוזליז־ןושלבו ללכ־ךרדב םיארוקש המ
־ יתלב התיהש לככ תעדומ־יתלב התיהש ,ןורטאיתה לש תורוסמהו ראוטרפרה
.קהבומו רוהט עונלוק םיבשחנה םיטרס לש גוס ותואב דאמ תרכינ ,תרהצומ
ך ישמנ םרטב .רחא רבד בוש איה וניפ לע רוגשה יפכ הזחמ לש ודוביע תייעב לבא
.תיתמארד תואיצמל תינורטאית תואיצמ ןיב הנחבהב חותפל ונילע ,דוע
. םירחא םיפוגב םימעפל תנכוש וז המשנ לבא ,ןורטאיתה תמשנ איה המארדה
ה מ לע לעופה םחוכ תא בואשל םילוכי טרסו ןמור ,ןייטנופ־הל לש לשמ ,הטאנוס

ה ניחבמ ."תויתמארדה תוירוגיטקה" םשב (§01111161) היוג ירנא ארוקש
ח יכוהל ונילע המוש ירה ,ןכ םאו .ןורטאיתה לש הימונוטואל ןועטל םעט לכ ןיא וז

ן מור רשא דועב יתמארד תויהל לוכי הזחמ ןיאש רמול הצור .ילילש רבד איהש
־ תעב אוה םישנאו םירבכע לע .יתמארד תויהל אל וא תויהל ןירוח־ןב אוה
ת א דבעל דאמ היה השק ,ינש דצמ .הידגארט לש תפומ םגו ןמור םג תחא־הנועבו

, תוינמורה ויתולוגס לשב הזחמ חבשל אובנ אל .ןורטאיתל טסורפ לש ןאווס ךרד
.הלועפ תונבל ודיב הלעש טסינמור לש ותוכזל רמול לכונ לוכי םלואו
י רה ,ודבל ןורטאיתל דחוימה רבד אוה יתמארדהש ונתעד לע דומענ םא ,תאז־לכב
א וה עונלוקה תויונמאה לכמש םג ןכו ,המוצעה ותעפשה יכ תודוהל םיבייח ונא
ת ורפסה ןמ תיצחמ ,וז הדימ־תמא יפל .תאזה העפשהה ןמ טלמיהל תוחפ יושעה
ת וחפ־אל אוה ןוכנ .ןורטאיתה לש םיפנע םה םימייקה םיטרסה ןמ םיעבר־השולשו

ה ריציהש ךכל תודוה קר םייחל המק היעבה .היעבה תא דימעהל שי ךכ אלש
.טסקטב אלא ןקחשב אל המלגתה תינורטאיתה
ע גיתמה דימלתל הידגארטכו הריציכ םג םייק אוה ךא ,הגצה םשל בתכנ הרדפ
 ןוימדה לע ךמתסהל לוכיה ,"הסרוכה ןורטאית" .ולש םינקיסאלקב הלוכ הנשה לכ
ו  נ ארי ס ,ךפיהלו .ןורטאית אוה ןיידע תאז־לכבו ,ןורטאיתכ רסחב־יוקל ,דבלב

ף רח ,ןורטאית םניא וטרסוהש יפכ ןעטמ אלל עסונ וא קאר׳זרב־הד
.םהל ופיסוהש הואר־ןויזח לש הבידנ הנמ ףרחו טסקטה
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ס אתהכ התוא רזחשלו ,ה ר דפמ הדיחיו־תחא הלילע קר לוטיל ונייה םיאשר וליא
ן ומדוקה הזיתופיהל םירזוח םיאצמנ ונייה ,יעונלוקה גולאידה וא ןמורה יכרצל

יחבמ םג םא ,הנהו .דבלב יתמארדה לע דמועו םצמטצמ ינורטאיתהש רמולכ ,ונלש
ש יירוטסיה םיקומינ רפסמ שי ,תאז תושעלמ םדא ענמיש רבד ןיא תיזיפאטימ הנ

ד ועכ ,ךחוגמה ינפמ אירב דחפ אוה םהב רתויב טושפה .ודגנכ םירוהט ־םיישעמו
ס חי תשרודה ,תונמא־תריצי יפלכ תינרדומה ונתדמע אוה םהבש קזחה רשא
ח חא וליפא תבייחמ איה תירסומ הניחבמ רשאו ,רבחמה־תויוכזלו טסקטל דובכ
ל כא .הרדפ לש דוביע תושעל תוכזה ןיסארל קר ,תרחא ןושל .רבחמה לש ותומ
, יונא) ללכב רבדה חלציש הבורע לכ ןיא ךכ וליפאש הדבועל רבעמו לעממ ,ןאכ
 ןיסאר .תחא הדבוע דוע ןובשחב איבהל שי ,(ן ע ט מ א ל ל ע ם ו נ ה תא דביע ומצע

.םיתמה ןיב הרקמב אוה
ל יכי ומצע אוה ירהש ,םייחב ודוע רבחמהשכ ךכ בצמה ןיא יכ וסרגי רשא ויהי
, די׳ז הרדנא תאז השע רבכמ אל ךא .ולש רמוחה תא שדחמ בצעלו ותריצי תא ןקתל
ח יה לוכי תוחפל .ןקיתווה יפתרמב דבה לא ןמורה ןמ רמולכ ,ךופה ןוויכב םג םא
ח לגת רתוי תינדפק הקידב ירה ,תאז םע .דוביעל בורעלו האצותה לע ןיע חוקפל
ת ונואג ןכש לכ ,ןורשכ לכ־םדוק .הקיטתסא לש רשאמ רתוי תוכמס לש ןינע הז יכ
ו דמעי דוביעהו רוקמהש ךכל בורעל לוכי וניא רבד םושו ,םוקמ לכמ םאצמל ןיא
ן וצרל הביסה ליגרב ,ןכ לע רתי .רבחמ ותוא לש ותריצי םה םא םג המר התוא לע
י פכ ,טסקטה .ןורטאיתב תירחסמה ותחלצהב הצוענ טרסל וננמז־ןב הזחמ ךופהל
ה פצי הזה טסקטלו ,חלצומה ועוציב ךלהמב ורקיעב לוכיבכ שבגתנ ,קדבנו הסונש
־ סחיל םירזוח ונא ,רתוי וא תוחפ דבוכמ בוביסב ,אופא ךכ .םיטרסה־יאור להק
.בותכה טסקטל ונלש דובכה
ר תוי השקי ךכ הריצי לש תיתמארדה תוכיאה הלועש לככ יכ ןועטל רשפא ,ףוסבל
ל ש םתגיזמ הגשוה טסקטבש רחאל ,ינורטאיתה ןמ יתמארדה דוסיה תא דירפהל
ד מוע וליאכ םינמור םיזיחממ תובורק םיתעל םג םאש הדבועל תועמשמ שי .םינשה
.יטתסא ןודיע לש רוחאל ובישהל ןיאש ךילהת לש ופוסב ןורטאיתה
ם יחאה וא י ר אב ו ב םדא טמ הזחמ תושעל היה רשפא ,רבד לש וקוידל
ם המ קיפהל ירשפא־יתלב הז היה הנושאר תוזחמה ואב וליא ךא .ב ו ז א מ א ר א ק
ד ע ןמורב תשרשומ המארדהשכ ,תרחא ןושל .ונל םירכומ םהש יפכ םינמורה תא
ה אצותה קר תויהל ןמורה לוכי תאז דגנכ ירה ,ונממ השלתל רשפא־יאש ךכ ידכ
ד ח האירב ,תוטשפה־תילכתב ,אוה ושוריפ תויונמאב רשא יביטקודניא ךילהת לש
ן תינש תובורמה תוירשפאה תוזיתניסה ןמ תחא קר אוה ןמורה ,הזחמה תמועל .הש
.טושפה יתמארדה דוסיה ןמ ןקיפהל
ה ז ןועיטש חינהל דוסיה אולמ שי ךא ,ןורטאיתהו ןמורה תא הוושמ ינא העש־יפל
א וה טרסה .םיתשמ תחא רובל ונא םילוכי יכ .עונלוקה יבגל ףקות־רתיב הפי וחוכ
* םומה ןורטאיתה" ונינפל ירה הז הרקמבו ,וב רשא לכו טסקטה לע ,םלוצמה הזחמה
ףוריצה לא םירזוח ונאו עונלוקה יכרצל דבועמ הזחמהש וא .ונלש ללוהמה "טר
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י  ד ו בל ותארשה תא באש ראונר ן׳ז .השדח הריציב ונל ןינעו םדוק ונרביד וילעש
, רתוי הלועמ רבד הזמ השע לבא האושו׳פ הנר לש הזחמה ןמםימהןמלצינש
ת יפוס חיכומה ללכה־ןמ־אצוי והז ,בגא־ךרד *.רוקמה לע ליפאה רבתסמה לכ יפלש

, •ללכהתא
ט סקטה ,ינרדומ אוהש ןיבו יסאלק אוהש ןיב ,הזחמ ירה ,רבדל שגינ רשא לכב
ו נממ רטפיהל ילב טסקטה תא דבעל ךרד לכ ןיא .רועריע ילבל וילע ןגמ ןלש
ג הונ הז ,םצעב .הזחמה אוה ןיא ךא ונממ בוט היהי ילואש ,רחא רבדב ורימהלו
־ תוריציו ליאוה ,םייחב םדועש הלאל וא הינש הגרדממ םירבחמל חרכהב לבגומה
סקטה תא דבכל ,רובעי־לב יאנתכ ,ונתוא תובייחמ ותליהמ ןהל לצא ןמזהש תפומה
•ןהלש םיט
ן ורטאיתה לש היעבה התכז םא .תאז תמאמ תונורחאה םינשה רשע לש ןויסנה
ן וגכ םיטרסל תודוה הז ירה תיטתסא הניחבמ תשדוחמ םימי־תוכיראל טרסומה

ם יטרס—וננמז תוריצי ךותמו ,םינקיסאלקה ןמתבקמוישימחהירנה,טלמה
, םיארונה םירוהה ,רלייוו ןמלה ןאיליל לש םינטק םילעוש ןוגכ
.ל ב ח ו ה י ל מ א ב ק ס ע ת ה
ן ינעל רזח רשאכ .םיארונה םירוהה לש דוביע המחלמה ינפל בתכ וטקוק ץז
ת א םג השעמל רמיש המ־ןמז רובעכ .ירוקמה טסקטה לא בושל טילחה 1946־ב
־ יסאלקב ןיב ,תפרצבו הילגנאב ,תירבה־תוצראב .המיבה לש תירוקמה הרואפתה
־ ייפא .טרסומה ןורטאיתה לש ותוחתפתה התיה תחא ,וננמז לש תוזחמב ןיבו םינק
וד .תירוקמה ותביתככ טסקטל תונמאנל רתויו רתוי תינדפק העיבת הל התיה תינ
.וז הדוקנב דחי ושגפנ רבדמה טרסה לש םינושה םייוסינה לכ וליאכ רבדה המ
, םגדה לש ינורטאיתה רוקמה תא תווסהל קיפמ לש ותגאד תישאר התיה רבעשל
א וה דקוש ףא ,תאזה הדמעה תא שטנש יד אל םויכש המוד .טרסב ךקרפלו ודבעל
ב וש ,טסקטה לש וירקיע תא םירמשמ ונאש עגרמ .ינורטאיתה לפא תא שיגדהל
ה נופסה תלוכיל תונווכתה ךותמ םלועל אבו ליאוה .ךכ אלא תויהל רבדה לכוי אל
; הנונגסו הקפהה ןפוא תא עבוק טסקטה .טסקטב תמלוגמ וז רבכ ירה ,ןורטאיתב
ו תוטהל םגו םינומא ול רומשל םג ךרד לכ ןיא .ןורטאיתה רבכ והירה תילאיצנטופ
.תכלל רומא היה וב ןוויכה ןמ
ףסוא הז רבד לש ותימאל .תואנה ויתולוגסמ גנוע וורש םיינוכית רפס־יתב לש

1ילבסל לובי ינניאש ןורטאית ותוא וריתסה
ו דוע ילואש טרס והז .יסאלקה ןורטאיתה ןמ הלואשה המגודב אצמנ ךכל רושיא
ת ארוהל הטיש איבהל רמיתמהו םייתפרצ תויסנמיגבו רפס־יתבב תומש השוע
ל א אבוה אוה .וחרכ־לעב אפורהל ןווכתמ ינא .עונלוקה תועצמאב תורפסה
ו מש תאש יאמיב ידי־לע ,תובוטה ויתונווכב קפקפל ןיאש הרומ לש ותרזעב ,דבה
ם ילהנמו םירומ תאמ ,אכדמ אוהש לככ םיסוליק אלמ ,קית ול שי הז טרס .הלגנ אל
8 !11< 03,1-0380 ,המירמ לש ותריציב גהנ תוריח תוחפ • . 530101110111
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̂ וכירעה רבדב המו .ז״יה האמה ןמ ןטק הזוחא־תיב ונל תוארהל רשוכ־תעשכ
ן סיס לכ םע תבלטצמ ,אלמ םוליצל ינוניב־אלמ םוליצמ הענ איה הנושארה הנומתב
, דדימב ,טרסה ךרוא תא טסקטה ביתכה אלולש השגרה תלבקתמ .גולאיד לש
[ ןאומ הרוצ התואב גולאידה ףטש תא רסומ היה ירה ,יאמיבה לש ונוצר דגנכ

| ןומישה ידי־לע ,איהש יפכ הכירעה .םנאג לבאל ונתבשחמב הרושקה הכירע לש
ם ידימלתה ודיספי אלש ךכל תגאוד ,בורקמ־הייארב ךפוהמ־םוליצו־םוליצב
ט דש קפס לכ ןיאו—זםנארפ י ד מ ו ק ה ינקחש לש הקימימה ןמ המינ־אולמכ
."יתונמאה טרסה׳' לש אישה ימיל ונתוא ריזחמ הז
.1—' ״״ -----  --- 1.  ...--....—   ...•”'1-----

.םימוליצה ןוויג ידי־לע ,קחשמל הנשמ־תלוגס תוושלו
ן זיה הרשכ טרסומה ןורטאיתה דגנ הנעט לכש םיכסהל ונילע ,הז גוסמ םיטרס חכונ
ן זמניס״ה חוכש אוה שממ־לעופב השענש רבדה .טרסב ללכ הצוענ היעבה ןיא לבא
ש רוג—טסקטה ,ךכמ רתוי דועו—תירוקמה המארדה .ןורטאיתה יקרועב קרזוה
רהכ המיבה לע הלועפה ךשמ ירה אל יכ לילעב הארנ .לוכיבכ ,םנועממו םתיבמ

.ךסמ חכונ גיצהל רשפא םיצעה תוליבה לש הנומתה
! ש תירקיעה תונימה תא וב תוארל רשפאש רבדל הבוט המגוד אוה הז ןולשכ
א רחאה אוה ,רבד לש וללכב ."המניס תושעל" ףחדה איה אלה ,טרסומה ןורטאיתה
ן ולכתה־ףוח לע שחרתהל הרומא הלילעה םא .םיחילצמ תוזחמ לש םידוביעה בורל
ו ינוכמ לש הגהה דיל םיבהאנה וקשנתי האבסמ לש התניפב חיש קיתמהל תחת ירה
ו יש לש םיעלסה םיארנ וב עקר לע תלייטה ךרואל םיעסונ םהש םע ,תיאקירמא
מ סמ ונל חטבומ ,ויה םיהז לדנאנרפו ימך לש םיזוחהו ליאוה ,הכירעל רשא .ביטנ;?

.ורבחל םעפו דחאל םעפ דסח םיטונה בורקמ־םימוליצ לש ,רתוי וא תוחפ ,הווש
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ל ש ולא תא רשאל תואב הלא םיניינעב להקה לש תומדקומה־תוסיפתה ,הזמ ץו!ן
ע ונלוק םהיבגל .הברה הבשחמ עונלוקל םישידקמ םניא םללכב תוירבה .םיטירסמה
ת וחפל םהל םינתונ ןיא םא .הלועפ עפשו ,ץוח־תוארמ ,הרואפת יבחרמ ושוריפ
ת ויהל בייח עונלוקה .םתוא ומירש איה םתשגרה ,עונלוק םהיפב יורקש הממ רעזימ
ו א תוינע לש זמר לכו והשימ תויהל בייח ןקחש לכ .ןורטאיתה ןמ רתוי ינרזפ
ו א יאמיב יכ אופא רורב .ןולשכל ,םירמוא ךכ ,םרות תימוימויה הביבסב תונצמק
־ ץמואל קוקז הלא םיניינעב להקה לש םודקה־טפשמה לע רגת אורקל ןכומה קיפמ
ן ורטאיתה לש תונימה .םישוע םהש המב ידמ רתוי םינימאמ םניא םא טרפב .בל
ך יבסת והז .ןורטאיתל סחיב עונלוקב עוטנה יכרע־וד ךיבסתב תשרשומ טרסומה
א יצמהל עונלוקה שקבמ וילעש ,רתוי תיתורפסו רתוי הנשי תונמא חכונ תותיחנ לש
ת ועטב תבשחנ הדצמ איהו—ולש הקינכטה "תונוילע" ידי־לע רתי־יוציפ ומצעל

.תיטתסא תונוילע

!לע־ןורטאית וא ,רמושמ ןורטאינו
י רנ ה ומכ םיחילצמ םיטרס ינש ?ולאה תויועטה תמזהב תוארל םתייה םיצור

.ןתוא רותסל ואילפי םיארונה םירוההו ישימחה
, ותומימתב הויק ,רעיב דדונ־םוליצב וחרכ־לעבאפור לש יאמיבה לחה רשאכ
ת וליבח לש הללמואה הנומתה תא עולבל ונל רוזעי רבדהש ,םיעדוי־אלב ילואו

ו נל תתל ,תואיצמ לש הביבס תצק ונל תתל הסינ אוה .תרכוסמ הלולגכ םיצעה
ם ה .הכופהה הלועפה תא םימשוגמה ויטהל ולעפ בלה־ןובאדל .המיבה לא םלוס
.דחאכ טסקטה לשו תויומדה לש תושממה־רסוח תא ומיעטה
ם זילאיר ןיב הקיטקלאידה תא בשיל הייבילוא סנרול חילצה ךיא הארנ הבה התעו
ה ז הרקמב לבא ,דדונ־םוליצב חתופ ולש טרסה םג .תינורטאית המכסומל יעונלוק
א וה ןיא .ינתבזילא קדנופ לש ורצח ,ןורטאיתה ךותל ונתוא ךילשהל איה ותילכת
ר שאמ אוה ,הברדא .ןורטאיתה תומכסומ תא ונתאמ חיכשהל אבש ימכ םינפ דימעמ
א לא י ש י מ ח ה י ר נ ה הזחמב ונניא טרסה לש ידיימהו רשיה וניינע .ןקזחמו ןתוא
ן אכ ןתינה עוציבהש הדבועה ךותמ םיעדוי ונא תאז .י ש י מ ח ה י ר נ ה לש הגצהב
א וה הכלהל .ןורטאיתב הזחמה תא םילעמש העשבכ ,ישממ תויהל רומא וניא
־ יולג .םיעלקה־ירחא תאו להקה תא וליפא ונל םיארמו ,ריפסקש לש וימיב שחרתמ

ן אכ שורד וניא ךסמה תולע םע הפוצה ןמ ליגרב שרדנה הנומאה־לעופ יכ רורבו
ן ורטאיתה לע ירוטסיה טרסב םיאצמנ ונא ,הזחמב ונחנא ןיא .ןויזחה ןמ תונהיל ידכ
ם יליגר ונא ובש דאמ דע לבוקמ גוסמ טרסב םיחכונ ונא ;רמול הצור ;ינתבזילאה
. ירוטסיה־ידועת טרסמ קיפנש האנהה גוסמ הניא הזחמה ןמ ונתאנה םלוא .טלחהב
ה יגטרטסאה ,תרחא ןושל .תיריפסקש הגצהמ קפוי רשא גנועה הז ,רבד לש ותימאל
, "ךסמה סנ״מ טלמיהל התילכתש הלובחת התיה הייבילוא סנרול לש תיטתסאה
.ןומא־יא לש ליגרה קספהב ךרוצה ןמ רמולכ

יעצמאב ,ונל הארה החיתפה ןמ לחהש ידי־לע הזחמ ךותמ ולש טרסה תא ותושעב
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ה סני רשא תחת ןורטאיתה לש תומכסומבו ןונגסב ןאכ ונל ןינע יכ ,יעונלוק
. תינורטאיתה הילשאה ביואל ותוא ךפוהה רבדה ןמ םזילאירה תא לאג ,םריתסהל
ה יה לוכי ,הינונקב הפוצה לש ותופתושב תיגולוכיספ הזיחא ול החטבוהש העשמ
־ ברק לא ינומתה ןונגסב ףירחה רבעמה תא ןכ־ירחא ומצעל תושרהל הייבילוא
ן אכ !הפוצה לש ונוימד לא תבשוחמה ותיינפב ךכל ארק ומכ ריפסקש .רוקני׳זא
ה קידצהל היה השקש ,יעונלוקה לא וז תוקקדזה .ןיוצמ ץורית הייבילואל היה בוש
ן כומ .ומצע הזחמב הקודיצ תא תאצומ ,הזחמ לש קתעה םתס טרסה היה וליא
 ןאכ ריענ הבה .תאז השע יכ ונא םיעדויו ,ותחטבה תא דבכל וילע היה ןיידעש
והמב יטסילאיר־יתלב דוסי תואריהל אוה לולע ןורחא ןובשחבש ,עבצה יכ תוטשפב
ם ע םילשהל רשפאל ןכמ־רחאלו ינוימדה םוחת לא רבעמה תא קידצהל עייסמ ,ות
ף א .רוקני׳זא־ברק לש יטסילאיר רוזחיש לא תרעזימ־תונומתמ תרבועה תופיצר
ד בב־דב לוכיבכ םייק טרסה .תמאב "םלוצמ ןורטאית" ישימחה י ר נ ה ןיא עגר
טאיתה םגו ריפסקש םג ,םוקמ־לכמ .הירחאמו המיבה ינפל ,תינורטאיתה השגהה םע
.רבע לכמ םהילע רגוס עונלוקהו ,םצעב ,וייובש םה ןור
ת ומכסומב הזכש יולג שומיש השוע וניא יכ המוד ונימי לש יראוולובה ןורטאיתה
ו נאיבהל וליפא תויושע ןאוטנא לש תוירואיתהו "ישפחה ןורטאיתה" .ןורטאיתה לש
־ םורט ןיעמ ,"יטסילאיר" ןורטאית אצמנב היה םינמזה ןמ ןמזבש הנומא ללכל
ב וש ירה ,הזכ רבד שי םנמא םא .הל התפתמ שיא ןיא בושש הילשא וז .עונלוק
ת וטלחומ ךא ,תוחפ תושרופמ ,תוחפ תויולג תומכסומ לש תכרעמל קר אוה סחיתמ
א והש הדבועה םצע ,םינפ־לכ־לע .ןורטאיתב "םייח לש חתנ" ךל ןיא .הדימ התואב
ה ארנה רבדל ותכפוהו ימוימויה םויקה ןמ ותוא הקיחרמ המיבה לע ןיעל־יולג
ם יאנתה לבא ,יעבטה רדסה ןמ קלח הז ירה העודי הדימב .הןאר־ןולחב לוכיבכ
.ויקמעמל דע ותוא םינשמ וב םילכתסמ ונא םהב
ו מכ אלש ,ךא רשב לש םייתימא םיחתנב המיבה תא ראפל היה יושע ןאוטנא
ץ ע תעטל הצר וליא .םוקמב רבוע םלש ןאצ־רדע תוארהל לוכי היה אל ,עונלוקב
ן ויער לכ לע רתוול וילע היה םינפ־לכ־לעו ,הליחת ורקעל וילע היה המיבה לע
־ זילאה הזרכה ןמ רזגנ ודוע ,תמאה ןעמל ,ולש ץעה ןכל .ותומלשב רעיה תגצה לש
ן יאש ולאה תותימאה תא וננורכזב רומשנ םא .רורמת אלא הניא ףוסבש תינתב
ם יארונה םירוהה ןוגכ המארדולימ לש הטרסה יכ הדונ ,קפס ןהב ליטהל
ו ניפב ןאכ יורקה רבדה .יסאלק הזחמ לש ותטרסהמ טעמב ךא תונושה תויעב הלעמ
א וה ןיא .עונלוקה לש הזל הווש סיסב לע הזחמה תא ללכ דימעמ וניא םזילאיר
, הטרסהב תטלשה תומכסומה תכרעמ ,תוטשפה ןעמל .המיבה־תורוא תא לסחמ
ל ע ,הידגארטה לש תומכסומה .לוכיבכ ,יליחתה גרדב תאצמנ ,טסקטב ךכ ךותמו

א לא ןניא ,ןהלש םיינירדנסקלאה םיזורחהו הארמל־תונושמה ןהלש הרואפתה־ירזבא
.ןורטאיתה איה ,תיסיסבה המכסומה תא םישיגדמו םירשאמה םילמס
, בושו .ולש םיארונה םירוהה תא טירסה רשאכ וטקוקל היה ריהנ הז רבד
ךירצ וניאש םיטרסה־השוע וטקוק ןיבה ,קהבומ יטסילאיר היה ולש הזחמהו ליאוה
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. ..ריבגהלו קזחל אלא תוברהל ונניא עונלוקה לש ודיקפתש ,עקרל המואמ ףיסוהל
ה ב היהת המלצמלו דבל תודוה ירה ,טרסב הריד תויהל ךופהי הזחמבש רדחה םא
ט ילבהל היה חרכה .המיבה לעש רדחב רשאמ רתוי דוע השק תופיפצ לש השגרה
־ רוא לש הדדוב ןרק .הבורק תוכימסב םייחו םירגוסמ םישנא לש השוחתה תא
־ רסחו הרעשב־יולת תווצ־םויק ותוא בירחמ היה ,למשחל ץוחמ אוהש רוא לכ ,שמש
ל א ,זיראפ לש ינשה הצקה לא םג עוסנל הלוכי הפל־הפמ האלמה הבכרמה .הרירב
ה תוא םילגמו םירזוחו תחא הריד לש החתפב התוא םיחינמ ונא .ןלדאמ לש התיב
א לא הכירעבש יסאלקה ךרדה־רוציק לש המגודה אל ונינפל ןאכ .הינשה לש החתפב
ר בעמ לא גרח ךכיפלו וטקוק לע ותוא הפכ אל עונלוקהש ,יומיבה ןמ קהבומ קלח
ו נממ רצבנ ,לבגומ אוהש ךותמ ,ןורהאה הז .ןורטאיתה לש יוטיבה תויורשפאל
ת א רשאל ידכ תומגוד האמ דוע ףיסוהל היהי רשפא .טקפא ותוא גישהל אופא
־ חוכ תא ריבגהל אלא וז לש התגאד ןיאו ,יתמיבה עקרל המלצמה לש דובכה־םחי

א ל .הזחמה תויומד לא ולש םיסחיב ברעתהל תוסנל אל םלועלו עקרה לש הלועפה
ר דחו רדח לכ תוארהל ךרוצה .תולק התואב םירטפנ ןורטאיתה לש ויתודרט לכמ
־ תרסחו תמזגומ השירד ,קפס ילב ,אוה ךסמה תא דירוהל םייתניבו הז רחא הזב
ן מז לש תיתימאה תודחאל תיארחאה איה ,הלש תודיינל תודוה המלצמה .רחש
ו ל היהש המ תוריח־ךרד אטבל לכוי םרטב עונלוקל היה קוקז ןורטאיתה .םוקמו

ר שא הריד לש הידגארטכ תוארהל היה רשפא םיארונה םירוהה תאו ,רמא
י בג לע גולונוממ רתוי תועמשמ שובלל הלוכי הז־אוהכ החותפ הראשנש תלד הב
ן הש תושירדל ולש דובכה־םחי ירהש ,ותריצי תא לישכמ וניא םלועל וטקוק .הטימ
ו דיקפת .רקיע םניאש םיעוריא םתואמ ןדירפהל לגוסמ אוהש לככ רתוי לודג רקיע
ם תחינמ התיה יאדו המיבהש םימיוסמ םיטרפ רואל איצוהל ,תולגל אוה עונלוקה לש
.לופיט אלב
ן אכ .הכירעה רומאל ,רתויב השקה היעבה הראשנ ויידע ,הרואפתה תייעב הרתפנ
ה תעמ .״81101״ לש גשומה ןמ תיפוס םירטפנ ןאכ .הרופה ונוימד תא וטקוק חיכוה
ם ישח ונא ףרה ילבש ,תואיצמ לש ףלוחה שוביגל תרגסמ תתל אלא רתונ אל
. מ״מ 16־ב ולש טרסה תא הגה ךיא רפסל בהוא היה וטקוק .ביבס־ביבס התוחכונב
ת וחפ והשמב ומייבל שרדנ וליא השק בצמב היה דמוע .ןוכנה יוטיבה הז "הגה"
ה רומג תוחכונ חכונ אוהש השגרה ול היהתש הפוצל ןאכ אוה בושח .מ״מ 35־מ
ת ודוה אלא דקומה קמוע ידי־לע (ראונר לש וא) סלו לש םיטרסב ומכ אל ,שחרתמב
ב צקה םע ןאכ הגוודזנ הרואכל הנושאר םעפ וזש ,הייאר לש תינטש תוריהמל
י עצמאה .ןובשחב תאז האיבמ הבוט הכירע לכש קפס ןיא .בלה־תמיש לש רוהטה
. תוניינעתה לש ידוסי ריבחת יפל גולאידה תא קלחמ וכופיהו־םולצת לש יתרוסמה
־ תמיש לש זוכירל ךרע־הווש אוה יטתאפ עגרב לצלצמה ןופלט לש בורקמ־םוליצ
ת וירשפא םיכרד שלש ןיב הרשפ איה תילמרונה הכירעה יכ ונל הארנ תאז םע .בלה
.תואיצמה חותינל
אוהשכ עשפב שמישש קשנח־ילכ) רוהט ירואיתו ינויגה חותינ (1)
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ח ותינ רמולכ ,המינפ טרסה ךותמ יגולוכיספ חותינ (2) .(היווגה דצב חנומ
ב לחה סוכ היהת ךכל המגוד .ןותנ בצמב תושפנה תחא לש תוארה־תדוקנ תא םאותה
ו א ,א1 0 ס!•1 סט8־ב תותשל הכירצ ןמגרב דירגניא התיהש ,תלערומ איה ילואש
ח ותינ ,ףוסבל (3) .קפס לש לצב טייר הזירית לש העבצא לע תעבטה

א יה םא ןיב ,הפוצה תוניינעתה לש ת ו א ר ה ־ ת ד ו ק נ מ יגולוכיספ
.הקווד הז חותינל תודוה התוא ררועש אוה יאמיבה םא ןיבו תינאטנופס
ל לוכ ולש טרסה—תיסאלקה ךותיחה תנוכתמל םינומא אוה רמוש יכ ףא ,וטקוק
י די־לע תדחוימ תועמשמ הל ןתונ אוה—ינוניבל לעמש םימוליצ לש ןוגה רפסמ
י נויגהה חותינה .הלעמל 3 הירוגיטקה ןמ םימוליצב קרו־ךא טעמכ שמתשמ אוהש
־ דע לש ולא תוראשנ .ןקחשה לש תוארה־תדוקנ םע דחי השעמל לסוחמ ירואיתהו

, ךופה ןבומב לבא תואיצמ תויהל ףוס־ףוס תכפוה תיביטקייבוסה המלצמה .הייארה
ם ע הפוצה לש תיתודלי תוהדזה ןימ תוכזב ,ם ג א ה ־ ת ר ב גב ומכ אל רמול הצור
ל ש םימחרה־רסח טבמה ידי־לע ,הברדא אלא ,המלצמ לש טוטהל תועצמאב רוביגה
ן כא .הןאר־ןויזח איה בוש המארדה .דבלב הפוצ המלצמה ףוס־ףוס .הארנ־יתלב דע
ו נאש םשורה .לוענמ־רוחל דעבמ הארנה ערואמ אוה עונלוקה יכ רמאש אוה וטקוק
־ בש המיז־קפס ,דיחיה־תושרל השילפ לש םשור אוה לוענמה־רוחמ ןאכ םילבקמ
. "תוינוציח" לש וז הדמע לש רתויב תועמשמ־תבר המגוד לוטינ הבה ."הצצה"
וסנ ,תלערומ ,יירב־הד ןוביא רשאכ טרסה לש םינורחאה םימוליצה דחאב רבודמה
ואמה ןלדאמל ביבסמש תינקסעה הרובחב תוצוענ היניע ,הלש הרדח לא רוחאל הג

ן יא םלועל ,יותיפה לדוג לכ םע לבא .התוולל ידכ תינרוחא תכלוה המלצמה .תרש
ם להה ."היפוס" לש תיביטקייבוסה תוארה־תדוקנב תבברעתמ המלצמה לש התעונת
ו נטבהו תינקחשה לש התדמעב ונייה וליא רתוי ףירח היה יאדו דדונה־םוליצה לש
י ירב־הד ןוביא תא ריאשמ אוה .הז העטומ דעצמ הדיפקב ענמנ וטקוק לבא .היניעב
ת וארהל םוליצה לש ותילכת .הירחאמ ,טעמ גוסנ אוהשכ ,רוחאל עתרנו "ןויתפכ"
.שממ־לעופב הטיבמ התוארל אלא ,הלש טבמה תא אל ףא ,הטיבמ איהש אל

ם יברכ תוסנל תחת .והזחמ לש ותוהמב־ילרטאיתה יפואה תא וטקוק םייקמ ךכ
י דכ המלצמה לש היבאשמ תא הקווד לצנמ אוה ירה ,עונלוקב ותוא קרפל םירחא
. תויגולוכיספה ןהיתונקסמ תאו תונומתה לש הנבמה תא רשאל ,םיעטהל ,שיגדהל
. ילרטאיתה לש תפסותכ קר הרידגהל רשפא עונלוקה ןאכ ןתונש תיפיצפסה הרזעה
־ ינ ילדאדו רלייו ,סלו ןוסרוא ,הייבילוא םנרול לש םדצל בצינ אוה ךכמ האצותכ
, םינטק םילעוש ,טלמה ,תבקמ לש חותינ ךותמ תרשאתמ וז העד .סלוק
. ה י ל י מ א ב קסעתה ןוגכ טרס לע ללכ רבדל אלש ,ה ר ט ק ל א ל האי לבאה
ה תנקש יאדו ,תפצוחמ וא המימת הלאש איה םא ןיב ,"רמושמ" ןורטאית לש היעבה
ו ניסינ .ןורחאה ןמזה לש ולאה תוחלצהה ןמ האצותכ תשדוחמ םימי־תוכירא הל
ח ילצנ םולכ ,םעפ־יא ונייהשמ רתוי םיינתפאש ונאשכ ,התע .רבדה הרק ךיא תוארל
?עודמ ונמצעל ררבל
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