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ם יינמרג םיטרס ינפב ןיד יפ־לע םירוגס לארשיב עונלוקה יכסמ ויה 1967 דע
ת וטישב ,עונלוקה לא ןנסל םיירחסמה תורוניצה (וצרו) וחילצהש המ לכ ."םירוהט"

־ לע רקיעב) לוכיבכ "היצקודורפ־וק" יטרס ויה ,תעד־תבינגו םירבד־תמלעה לש
— "םהה םיבוטה םימיה״ לש תיכורכרהו תינונמשה תא וחיצנהש (הירטסוא יד,

־ ץנארפ רסיקה ימימ ריצבה־תישאר יריש םה אלה ,"ןגיריוה״הו םיסלאווה תריווא
.התע דעו זאמ םולכ־אלו עריא אל וליאכ—ףזוי

ם יטרס לש םתגצה תרתה םע יכ דקתשא חינהל םימימת ילוא ולכי ,ךכו ליאוה
א לו םיבוד אל .ינמרגה עונלוקה לש ותרצות בטימ תא ףוס־ףוס ןאכ הארנ םיינמרג
ת יבה״ו "אלפה־ידלי ונא" ,ןמפוה טרוק לש םיטרס ינש קר וניאר רתיהה זאמ !רעי

ע ונלוקה" לש ומויקמ ירמגל םימלעתמ לארשיב םיטרסה־יציפמ ."םינויפרקה־תטמיסב
ם יטרס םיאיבמ םהש הדימבו ,הינמרג תא םויכ גצימה אוהש ,"ריעצה ינמרגה
ה פוג הינמרגב שדחה רודה יפב לוזליז־ךרד -ורקש המב םה םיקסוע םיינמרג
."אבא לש עונלוקה"
ל ש ימשר יוהיז שמשמ ,תפרצבש "שדחה לגה״כ והומכ ,"ריעצה ינמרגה עונלוקה"
ה נתינ תימשר הקנפשוג .םינעונלוק לש—תוצובק המכ ,קויד־רתיב ,םויבו—הצובק
ה כימתל דסומה תא הינמרג־ברעמ לש םינפה־דרשמ םיקהשכ ,1964־ב הז גשומל
."ריעצה ינמרגה עונלוקה לש ןוירוטארוק" ול ארקו םיטרסב

ספאה־תנש :הינמרג
־ תמחלמ םות םע ינמרגה עונלוקה דגנ הביטקפסרפב ועמשוהש תורומחה תונעטה תחא
ע ונלוקה חסונב םזילאיר־ואינ ןיעמ ול תונבל ליבשה אל יכ התיה הינשה םלועה
ת קזחב התיה הילטיא יכ הנעטל הבושתב ,םיפיסומ ףא םימישאמה .זא לש יקלטיאה
ה יה יד םוקמ־לכמ יכ ,הסבוהש תצלפמה הינמרג התיה התמועלו תררחושמ ץרא
־ חלמ ירחא תסבומה הינמרגב םקש רדהנ םזינויסרפסקא ותואל המוד והשמב םג םהל
.חס םהיפ המ םיעדוי םימישאמה ןיא יכ חיכומ הז לופליפ .הנושארה םלועה־תמ
ת נשב הינמרג לש וזמ ירמגל הנוש התיה 1945 תנשב תינמרגה היצאלטסנוקה ,ןכא

ה ינמרג התיה עונלוקה םוחתב םג ךכ ,םימוחתה לכבכ .1945 תנשב הילטיא וא 1919
ת ורבחה) םייסיסב םיינכט־םייעונלוק םיעצמאב קר אל רבודמהו ;לכ־תרסוחמ
ם יבר .ינכטו יתונמא םדא־חוכב םג אלא (חקלנ דויצה ,וסרהנ וא וקרופ םינפלואהו

ק ר וראשנ התעו ,תורחא תוצראל תומדוק םינשב דוע ורגיה ינמרגה עונלוקה יבוטמ
ת וריעצ תרתחמ־תוצובק םוש ויה אל .תוירבה ןיב תואריהל ודחפש םיקהבומ םיצאנ
הטלש בוחרב ירה ,םיטרס תושעל והשלכ ילכ והשימל היה וליא םגו .הילטיאב ומכ
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ד ילוהל לוכיש שממ לש סעכ היה אל .הבובנ ,תרעונמ ,תטלחומ תושידא לש הריווא
־ יא וזיא בטומה לכל וא ,דחפ היה ;םזינויסרפסקאה לש םיעורפה תונוימדה תא
. רחא רבד םושל םוקמ היה אל .לוכאלו תונבל קר התיה תירקיעה הרטמהו ,תוחונ
ה ינמרג" ,1947־ב השע ותואש ,הינמרג לע וטרסל ינילסור וטרבור ארק םניחל אל
.שדחמ לכה הליחתמה הינמרג ,ספאכ הינמרג :"ספאה־תנש
ך ירצ ,ןבומכ .יצאנה טרסה לשמ—עורגה גוסה ןמ השרותו השורי וראשנ .לכה א ל
ו רקענ תוחפל וא ,םמלועל לוכיבכ וכלה םנמא וללה םירבדה :בטיה ןרמתל היה
ע ונלוק הדימעה תיצאנה הפוקתה .בלה ןמ ורקענ דימת אל ךא—יבמופה ןוידה תריזמ
ת רדחהב דאמ בושח רישכמ השענש עונלוק ,תיזכרמה הלומעתה תושירדל ףופכה
ק ר אל הכאלמה תא ושע םידחא .רעונב דוחייבו ,םינומהב םזירלטיהה לש העדותה
( (ןמנדייו דרפלא וא ,ןאלראה טייפ ,לאטשנפיר ינל) ןורשכב םג אלא תובהלתהב
ם ידבע ,רטשמה לש תלוכי־ירסחו יפוא־ירסח םיתרשמ ויה ,בורה רמולכ ,םירחא
.יהשלכ הרטמ תרשל םילגוסמ ויה אל ףא םייספאה םהיטרסש ,םיעצרנ
ם תואמ ,םיטרס לש גוס דוע היה תיעונלוקה הלומעתה לש הז רידא םרזל ליבקמב
ה לוכי הניאו םהל הקוקז תוומלו־םייחל־המחלמ לש בצמב תאצמנה הנידמ לכש
, שממ לש ןכות ילוטנ םילק םיטרס ,עגר־תב החכישו םונמ־יטרס :םהילע רתוול
— תמיוסמ תרוסמ םהירחא הלא וחינה תאז לכ םעו .םינומהל רכשמ־םס םישמשמה
ה יצרניאה דגנכ ןועטל לכונ םא קפס םלוא .םזילאיר רשאמ רתוי תונתסונמ הנמיסש
ה תוא לע תונעטב םיאב ונא ןיאשכ ,התיה הסורהש ,הינמרג יפלכ תאזה תינתסונמה
■ ףוס .המחלמה ינפלמש םלתב השדשיד 1958 דעש ,לשמל ,תפרצ דגנכ המצע היצרניא
. אלפנו שדח עונלוק תונבלו הילטיאב תויהל הז חטשב הליכשה הנידמ לכ אל ,ףוס
, סאלאטאפ ונא ,עודיה ינמרגה רקבמה הנב תפרצל הינמרג ןיב האוושהה לע
ר מג םע קרו ,"המחלמה ירחא" לש הפוקת האב המחלמה רחאל :ולשמ הירואית
ת ואיצמ תונבלו רבעה ילבכמ קתניהל רשפא "המחלמה ירחא" לש הפוקת התוא
ם ע "המחלמה ירחא" תפוקת הרמגנ ,סאלאטאפ ןעוט ,תפרצ יבגל .תרחא תיתונמא
־ ירחא־ירחא" ויפב היורקה הפוקתה הלחה זא—1958־ב ןוטלשל לוג־הד לש ותיילע
ק ר הרומאה הפוקתה האב הינמרג יבגל ."שדחה לגה" עיפוה םג זאו ,"המחלמה
ה עפוהה תנש םג התיה וזו ,טנארב־רגגיזיק הלודגה היצילאוקה ןוניכ םע ,1966־ב
."ריעצה ינמרגה עונלוקה" לש תשבוגמה
־ תילכת הנוש וללה תונידמה יתשב בצמה היה תאז םעו ,תמייק הלבקהה ,ןכא
ו נל םק אל ונחנאש םושמ ,58 תנשב תפרצ התיה אל 66 תנש לש הינמרג״ :יוניש
ם יטרסה ןויכרא] קטאמניסה אל ,סליפוא אלו ן1סרב אל ׳המחלמה ירחא׳ תפוקתב
לוקה לש םיהובג םידומילל הללכמה אלו [.ר.נ.ז—האולגנאל ירנא תלהנהב ראופמה
."תיתוברת היצניבורפ אלו זיראפ אל ,עונ
ת טילקל הכורע התיה הינמרג לש תילרדפה הקילבופרהש סאלאטאפ ןייצמ תורירמב
. םזילאיצוסה תא לבקל הכורע תיראצה היסור התיהש ומכ שממ הלש ריעצה עונלוקה
םער ,הרומג העתפה היה לכה ,תעדה־לע־םילבקתמ הטילק יגשומ ללכ ויה אל
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ף רודנלש רלקופ" יכ ןעוט אוה .טעמ תקפקופמ ותנקסמש המוד םלוא .ריהב םויב
ו דועב אבא היהש ומכ׳ לבא ,אבא לש עונלוקל ךייש ׳ריעצה סלרוט׳ וטרס יכ ריבסה
ת אזה הנקסמה ."םהיתובאל עמשיהל םינבה םיבייה ןיידע״ש עמתשמ ןאכמו—׳"ריעצ
ע ונלוקה תא טולקל הנכומ התיה אל הינמרגש םושמ אל ,תוחפל ,הקלחב הנוכנ
, רדסו תעמשמ ,תונתייצב רושקה והשמ וב שי ינמרגה םעהש ינפמ אלא ריעצה
ע זעזל ידכ וב ןיא ףוס־ףוס ץורפי םא ףאש דע דרמ לכ קינחמ אוה הרכה־תתבש
ל ודגה לדבהה םג ילוא ןאכו—םימ סוכב הרעסל לושמ היהי רתוי תופוכתו ,תודוסי

.יתפרצה ןיבל ינמרגה יעונלוקה דרמה ןיב
ת ילאוטקלטניאה־תיתונמאה השלוחה תא ,הבורמ הדימב תוחפל ,ריבסמ סאלאטאפ
ו כותמ איצוי ריעצה ינמרגה עונלוקהש ךכל הפצמש ימ" :שדחה ינמרגה עונלוקה לש
ם יבייח וגאש ןמזב־וב .תירוטסיה הבשחמ לעב וניא ׳יתבוהא המישוריה׳ ומכ טרס
ע ובתל ונא םיבייח םג ירה (59 תנש הנניא בוש 67 תנשש םושמ) רתוי עובתל
."(תפרצ הניא ןיידע הינמרגש םושמ) תוחפ
ת נשב ריהצה ,ינומאש רטפ יאמיבה־קיפמה ,ריעצה ינמרגה עונלוקה יגיהנממ דחא

ם יגזמ לש בחר ףקיה שי ריעצה ינמרגה עונלוקבש אוה ונלצא הפיה דצה" : 1967
ה צובק ,םצעב ,ןיא ןכל .הזמ הז ךכ־לכ םינוש םיטרסה ןכלו ,תונוכתו םיישיא
ם ישנא שי אלא ,הלש םיסרטניאה לע תרמושה הרובח וזיא וא ,תשבוגמ תיאדיא
."ומצעל דחא לכ ,םידדוב

ריעצה עונלוקה דלונ ךיא
ה ינשה םלועה־תמחלמ ידחא ינמרגה עונלוקה לש ותוכרעיה התיה ,ןיוצ רבכש יפכ
־ תיישעת תויהל ךפה טעמ־טעמ .םירושימה לכבו תוניחבה לכמ—ספאה־תדוקנב
ש י ."ינש״ה יצאנה םרזה לש םיינתסונמה תונורקעה יפ־לע םעט ־תרסחו הלוז רודיב
.רבעב ינמרגה עונלוקל האוושהב סחיב־תמצמוצמ הישעת וז התיהש םג רוכזל
, םייטילופ םיניינעב הקיתש לש רשק ינמרגה עונלוקה לע ורזג ומכש םיאנת המכ ויה
ה מכב "יללכה םשורה ןוקית״ב תניינועמ תינמרגה הלשממה התיה תאז םע ךא
ן יבש "םירחבנה" ולחה הטעמ אל תיגולוכיספ תוסגבו תילבאיקמ תונידעבו—תודוקנ
ת ושונאה ינזאב רתוי דועו ,םינמרגה ינזאב בטיה ןנשלו) ןנסל ינמרגה עונלוקה ינמא
־ תוחסונ המכ (וללה םיטרסה תא תוארל ת1ירפה ורהנ אל תמאה ןעמל יכ ףא ,הלוכ
ו נתכרעה אולמל יוארה םדא ,םצעב ,אוה םמוקתמ וניאש ליבסה רוביגה :דוסי
ד וגינב יטוירטפו רוהט היה ינמרגה אבצה ;(ןמפוה טרוק לש "אלפה־ידלי ונא״)
ט ומלהל "ןטשה לש לרנגה") תויצאנה תובצועה ראש לכו .ס.סה ןמ וללה םיריזחל
ת א ונל ולציפש םימשא ונא אל" וא ;(ןמנדייו דרפלאל ״סיראנאק״ וא ,רנטיוק
.(רנטיןק לש "םיבכוכ אלל םימש") "םיתשל הינמרג
, תורפסב יכ ףא—רבעה לע עונלוקה הדשב חכוותהל םינכומ םינמרגה ןיאש יד אל
ם ה םימערתמ ףא אלא—ףרה ילב המ־םושמ תאז םישוע םה היזיבלטבו ןורטאיתב
דוגינב תאזו ,"םיינמרג־יטנא" םהל םיארנה םירזה םיטרסה לע תולוק ־ילוקב
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ס ינש הז הרות םיציברמ םה ףאש ,"םינגוה" םייברעמ םיטרס לש הלוכסאל םתכרעהל
כ קע רוביצבו תונותעב ומקש תוירורעשה .םיצאנה ימיב ינמרגה קשנה רהוט רבדב
" ילופאנ ימי תעברא" ,ןוסניקיד דלורות לש "הנוע הניא 24 העבג״ ומכ םיטרס תגצה
" גרבנרינ־יטפשמ" דגנ םג ,הסואמ תינמרג־ורפ תוגחנהתה ףא לע ,וא ,יול ינאנ לש
ן וונויסנה לכ םע .הז ןודינב ינמרגה םילקאה לע םידע האמכ תודיעמ ,רמרק ילנטס לש
ן מ םינמרגה םיפידעמ ,יטסארד ןפואב וליפאו ,רבעה תא תונגל םיקרפל םנמא ושענש
, דברה הנתשה אל וז הניחבמ יכ הארנו ,"םייטילופומסוק" תויהל הנשיה הלוכסאה
.םיריעצה לש םתשיגב
ט עמ ליגב ,"תובוט תוחפשמ" ינב םבור ויה 60־ה תונש תליחתב ומקש םיריעצה
ם ירפוסה יגוחב םירועמ ,םיילאוטקלטניא םיריעצ ,םישולשמ תוחפ טעמ וא רתוי
ם הב היה אל ,םצעב .תיעונלוקה תרוקבה םוחתמ וחמצ אל ,תפרצבכ אלש .םירייצהו
, דלילע־יטרסב םיאמיב־ירזוע םקלח—השעמ־ישנא ויה םלוכ .דהא עונלוק־רקבמ ףא
ה ריבב זכורמ היה וז הצובק לש ירקיעה ןיערגה .םירצק םיטרס לש םיאמיב םקלחו

ה ארקש הרובחה הטלב הכותבו ,תיראוואבה ןכנימב ,םויכ הינמרג לש תיתוברתה
י נש ונגריא הצובקה תא .(1959 תנש ,ירטנמוקודה טרסה :רמולכ) ״59 קוד״ המצעל
ה צובקה .לטיהק דננידרפו טפנז וראה ,ידועתה עונלוקה לש םיריעצ םיאמיב־םיקיפמ
ם ג ומב ,הירבח ןיב םירעוס םיחוכיו הלהינ םגו םיטרס תושעל םיעצמא השפיח
ו אבוה ןלוכו ,הצובקה תא וקיסעה תויעב הברה .בחרה להקה ףותישב םיחותפ םיחוכיו
־ עונלוק״ל וזב םה .ריחמ לככו ,הינמרגל שדח עונלוק :ןוילע ףתושמ־הנכמ תגרדל
ל ע רבדל אלש ,ןמפוהו רנטיוק ןוגכ םישנא לע וקיבדה התואש תיוותה ,"אבא־לש
ל ע ,וריהצה—"תמ אבא לש עונלוקה" .םביבסמש םילוזה םינרדבה לש קנעה־הנחמ
ל דוגלש ,םיקיתווה ."התמ אבא לש הירי׳גלא" :לוג־הד לש תוריחבה־תרמא לקשמ
יעצה לש תושבגתהה תא ןכמ־רחאלו תאזה תונגראתהה תא עונמל ולכי אל םרעצ
."ריקי־ןבה לש עונלוקה" :דגנ־תרמאב םתוא ולטיב ,םיר
ש י יכ ללכב חיכוהל דאמ היה השק השעמל" :ויתונורכז ינומאש רטפ הלעמ ךכו
ם ילדתשמהו עונלוקה לש םוידמה תא תמאב םיבהואה םיריעצ םיאמיב המכ הינמרגב
! דמכ ינמרגה עונלוקה ףנעל איבהל םיסנמ ונאש ,רמולכ ;ךרע־לעב והשמ רמול
ן תינ 1962 ראורבפב ךא ,לבלובמו ידארופס קבאמה היה הליהתב .״תושדח תואידיא
ם יידועת םיטרסל יתנשה לביטספה ימיב הז היה .רשנימ לש ילולימ שוביג עתפל ול
ם יריעצל ןמיז תופוצר םינש ךשמ רשא ,םדקתמ יתונמא לביטספ אוהש ,ןזואהרבואב
ו לעפש ,םיריעצה םינמאה ומסריפ 1962 ראורבפב 28־ב .אטבתהל הדיחי תורשפא
:ןושלה וזב ףתושמ רשנימ ,הינמרגב םירחא תומוקמב םג אלא ןכנימב קר אל

ה דמעל תחתמ ילכלכה סיסבה תא הטמש לבוקמה ינמרגה טרסה לש תוטטומתהה"
. תויחל תונמדזה שדחה טרסל תנתינ ךכ םושמ .התוא םילבקמ ונא ןיאש תילאוטקלטניא
ם יקיפמו םיאמיב ,םירפוס ידי״לע תונורחאה םינשב ושענש םירצקה םיינמרגה םיטרסה
ם ירקבמ יפמ םיחבשבו םיימואלניב םילביטספב םיסרפ לש תדבוכמ תומכב וכז םיריעצ
םה יכ וניגפהש הלא םע אוה ינמרגה עונלוקה דיתע יכ וחיכוה ןתחלצהו ולא תודובע .םירז



 ןמ הדירפ טרסה ןמ הנומתב ,הנולק רדנסקלא רפוסה לש ותוחא :הלעמל
^14011סו :םולצת) .עקעק-תבותכ טרסה ןמ :הטמל .ויומיבב ,לומתאה 01■ ? 11)



צ \1138 :םולצת). םילעושה-דיצל רופיא־תנוע ,ינומאש רטפ לש טרסה ןמ :הלעמל
יתפומה ,ןינעל ,סליפש יאמ תיאמיבה לש טרסה ןמ :הטמל
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ט רסה לש רפסה־תיב השענ תורחא תוצראבכ הינמרגב .השדח תיאמליפ הפשב םירבדמ
.הלילע־טרס לש ותאלעה ךרוצל ינויסנ הלועפ־־הדש רצקה
ה זה שדחה טרסה .שדחה ינמרגה הלילעה־טרס תא רוציל ונלש ונתוכז תא ריבסנ ונא"
ף תושה לש ותעפשהמ תוריח ,תולבוקמה תומכסומה ןמ תוריח :תושדח תויוריחל קוקז
, תוילאוטקלטניא תופקשה ונל שי .תונוש ץחל־תוצובק לש תוספורטופאמ תוריח ,ירחסמה
ו ידחי .שדחה ינמרגה עונלוקה תואריהל ךירצ ךיא הלאשב תושבוגמ תוילכלכו תויטתסא
.םיילכלכה םינוכיסה תא ונמצע לע לבקל ונא םינכומ
."שדח עונלוקב םינימאמ ונא .תמ ןשיה עונלוקה"

ם ינמרגה לכ םוריכי יאדו בורקבש הלאכ םהבו ,םיריעצ םישנא 26 ומתח וז הדועת לע
ר דנסקלא ,לטיהק דננידרפ ,ראואה בור :הינמרג לש היתולובגל ץוחמ םיבר םג ףא
ף זוי־ץנאר׳פ ,טפנז וראה ,ינומאש רטפ ,ץייר רגדא ,דנאלופ ןגרוי־סנה ,הגולק
. ילס׳פ טרברה ,סקרוא גנאגפלוו ,יקסבאכיט ץנייה ,לבורטש ףלור־סנה ,רקיפש
־ תעורת רמוא ויפ רבכ ריינה יבג־לע דלונ ךא רשאכ ריעצה ינמרגה עונלוקה
.תיגולואידיא הרהצהל ישעמ בג שפחל היה ךירצ התע .ברק

הדיל־ילבח
ל ש הכרד לבא ,הל הצוחמ ןה הינמרגב ןה ,םיענ םשור השע םנמא רשנימה
ך רוצ היה תצצופמה החטבהה שומימל .םינשושב הגוס התיה אל "ןזואהרבוא תצובק"
ה קפהב ונלש תונויערה תא שממל םיצלאנ ונייה" .אצמנב ויה אל וללהו—םיעצמאב
. ינומאש בתוכ ,"תנגרואמה םיטרסה תיישעתב לגר־תסירד ונל התיה אל .תימצע
ק ובקב לע תולילב ונבשי רשאכ ,תולודגה תוקפהה לש תויראשה ןמ םינוזנ ונייה"
. "םניחב וניטרס תא םיחתפמ ויה םייתודידי הדבעמ־ידבועו םיטרסה תודבעמב ש״יי
ם ה םצעבו ,םלוק תאשל םיקיתווה תא םג עינה ולוכ עונלוקה תא ףיקהש רבשמה לבא
ם נוצר תורמל—המדיק רבד לש ופוסבש ,הקיקחה לש הלודגה הלגעה תא ועינהש
.םיריעצה לש םיסרטניאה תא—םיקיתו םתוא לש
. הלשממה םעטמ םיטרסל דודיע־יסרפ ןתמו םינמאו םיטרס לש גוויס ושרד םיקיתווה
ם שב הארקנו ןיטרמ ר״ד יטרקומדה־ירצונה ריצה ידי־לע גאטסדנובל האבוה העצהה
סדנובה לביק ,ןזואהרבוא־רשנימ ירחא רצק ןמז ,1962 תנשב דוע .״ןיטרמ תינכת״
ף לא 150) קרמ ףלא 200 :םינייטצמ םיטרסל םיסרפ יגוס ינש קינעהל הטלחה גאט
ף לא 250־ו "ךרע־לעב" זרכוהש טרס לכל (זא לש רעשה יפל תוילארשי תוריל
ם יטרס לע רבודמ קוחה ןושלב ."דחוימ ךרע לעב" טרס לכל (י״ל ףלא 190־כ) קרמ
."םירז יניעב תינמרגה הקילבופרה לש התומד תא תולעהל םימיאתמה"
ו יה םיעבוקה .וז תרגסמב תעדה תא םיחינמה םיגשיה םיריעצל ויה אל הליחתב
ו ארנ תובורק םיתעלו עונלוקה תונמאב הברה וניבה אלש ,הלשממ־ידיקפ רקיעב
ת ודסומ הלא־יא ביבסמ ומק םג םייתניב ךא .םיקיתו יניעב ףא תורזומ םהיתוטלחה
ל וגע ןחלוש" ;עונלוקה ןויכרא :ינמרגה עונלוקה ךרעמב םייוניש ורשיבש םייתוברת
; עונלוקב םג קוסעל לחהש (דרופ־ןרק עויסב) טובסמאר גנאגפלוו לש "תורפסל
םהילהנמ ןיבש ,ןילרבו ןכנימ ,םלואב—עונלוקה־תונמאל דומיל־תודסומ השולש ומק
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ה חונ הריווא הרצונ .קאזטאר ץנייהו ,רזייל ןיוורא ,ץייר רגדא ,הנולק רדנסקלא ויה
.הלועה ריעצה עונלוקה לש וחותיפל הנוכנו
ם יטרסה תיישעתב םייתנש ךות בלתשהל םיריעצה ןמ המכ וחילצה םג םייתניב
" תומדוקה םינשה םחל" ,וטרס .ילס? טרברה זא היה םכותמ רתויב עודיה .תמייקה
ם דאש ךכב קר אלו—הכפהמ וזיא תאז־לכב אטיב ,ותמר דצמ הבזכא םרגש ,(1962)
ם ג אלא ולשמ יתלילע טרס תושעל תורשפא ללכל הינמרגב עיגה 30 ןבכ ריעצ
ה צובקה תוממוקתה לש ירקיעה אשונהש םושמ רקיעבו ,הנוש הכ היה ןונגסהש םושמ
ם דא לע טרסה רפסמ לב ךירנייה לש רפס יפ־לע .ויוטיב תא ףוס־ףוס ךכב אצמ
י לכלכה סנה תא אנוש ,הרבהה לש רסומה־יכרע לכל זבה ,ןלק ריעה בשות ,ריעצ
ן גרוי־םנה קיפה הנש התואב .הלא םילבסנ־יתלב םייחמ טלמיהל הסנמו לודגה
, (הזה םשב יאנילרב ז׳ג־רמז לש וייה) "יבוט" ןושארה יתלילעה וטרס תא דנאלופ
, הצחמל ־ידועת טרס—ולש "ליבקמה בוחרה" תא איצוה לטיהק דנאנידרפ וליאו

ת ודועת המכ לע תחכוותמ םייניצר םישנא לש הצובק וב ,יפוסוליפ־ילאוטקלטניא
.תמ הז־התעש ינולפ לש ונמויב ואצמנש תועיתפמ
ץ נייהו לבורטש ףלור־סנה ןיב ונימב־דחוימו הרופ הלועפ־ףותיש םג םק תע התוא
־ יאנותע״כ דימת ,היזיבלטל םבור ,םיכוראו םירצק םיטרס ושע םה .יקסבאכיט
ן ה—תובר תוחלצהל וכזו ("תמאה עונלוק" לש ןונגסה ןמ דאמ םיעפשומ) "עונלוק
. (אסז31נ61ן6 ן4ש7.20£10ז״<> ,"לאטלוימטלאמ תומישר") להקה לצא ןהו תרוקבה יניעב
ה רשפיא "ןיטרמ תינכת" לבא ,םירצק םיטרסב קר ןיידע זא וקסע םיריעצה לש םבור
, ןבומכ" :הקמל םואלק ריעצה יאמיבה רמא .םיסרפהו גוויסה ןמ תונהיל םהל םג
ם לשל רשואמ יתייה זא .עונלוקה־יסרפ לש הכרבה ןמ תונהיל שייבתמ יתייה אל
ל וכי יתייה תוחפל טירסתה־תרענלו ,ןגוה רכש תיצחמכ םלצלו םינקחשל ףוס־ףוס
."הלש הפקה דעב םלשל
, התיה המצע איה .תוחתפתה ךרד התוותה "ןיטרמ תינכת״ו—ןויגה שי תוערואמל
, תופוקב רבשמה ,קיתווה עונלוקה תסיסג—םיוסמ ךילהת ירפ ,רבד לש ופוסב
א ב ןאכמו .תיניצר עונלוק־תוברתב תכלוהו תרבוגה תוניינעתהה ,"םיריעצה דרמ"
0 3־ב :הגספה לא ״ריקי־ןבה לש עונלוקה״ ךרד תא ללסש דודיעה־ףונמ—ךשמהה
ע ונלוקה לש םוידוטארוק" דסיל הינמרג־ברעמ לש גאטסדנובה טילחה 1964 רבמבונב
ונויער תא עצבל רוזעל הווטצנ הז דסומ .םינפה־ןוירטסינימ דיל ."ריעצה ינמרגה
א ל) תישממ הכימתב הכוז הדובעל לבקתמש ןויער לכשכ ,וללה םיריעצה לש םהית
ה אב וז הכימתל ףסונ .(םויה לש רעשה יפל י״ל ףלא 263־כ) קרמ ףלא 300 לש (סרפ
.םיסרפה תקולחב "ןיטרמ־תינכת" לש הליגרה הלועפה םג
ר תוי דוע לודג יותיפו—הרושה ןמ םיקיפמל יותיפ ,ןתיא ילכלכ םיסב היה ףוס־ףוס
ת וכימתה .החוורל החותפ התיה ךרדה .המצע הלועה הצובקה ןמ םיריעצה םיקיפמל
ל ש הקפה־תוליעפ הקקש הנש התואו ,1965 ראורבפמ לחה ונתינ תונושארה
ה אור סאלאטאפ רקבמה יכ אנ־רוכזנ) 1966־ב היתוריפ־ירוכיב תא הנתנש ,םיריעצה
.(השדח הפוקת לש התליחתכ וז הנש
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964 1 ףוסב .דאמ םייטפקס םיינמרגה םיחמומה ויה וללה תואצותה וארנש דע ךא
ת ודגונמ תומגמ םיגצימ ["ןזואהרבוא תצובק"] וללה םיאמיבה" :רוגירג ךירלוא בתכ
ם הש ,עובקל השק ,םידדוב המכ איצוהל ,ירה הדהא םיררועמ םהש ףאו ,תורחתמו

ע ונלוקה לש ותאייחהל תויחרכהה תולוגסה ,תיתונמא תלוכיו היצנגילטניא וחיכוה
ש שח תומרוג ,תויטרואיתה םהיתורהצה םג ומכ ,םהיטרסמ המכ :אוה ךופהנ .ינמרגה
."תונמא־םשל־תונמאו ןויגה־רסוח ,קפוא־תורצל הטונ ׳שדחה ינמרגה לגה׳ש

הנפמה תנש : 1966
ן טסראק תובהלתהב בתוכ ,"רכס־תצירפל תאזה ץראב המוד 1966 עונלוקה־תנש״
ה מדאה ינפ־לע ריעצה ינמרגה עונלוקה ךפתשה ידמ בר ןמז םסחנש רהנכ" .םרטפ
ט סימיטפוא םושש ,תיתומכ החלצה .דימ ןיעל התארנ החלצהה .החיחצה תיעונלוקה
ה זמ הנושארל .רתויב םידורווה ויתומולחב וליפא תעדה לע התולעהל לוכי היה אל
. "תימואלניבה תיעונלוקה תונמאה הדשב הינמרג תא םג ןייצל ולחה תובר םינש
ם יברמ דחא יוטיב אלא החלצה־רוכש דיחי לש וירבד םניא םרטפ לש וירבד
, אב לודגה סנסנרה תא ואר םה .םיינמרגה םילאוטקלטניאב הזחאש חורה־תוממורתהל
.רנגוו ןלאג ,טסבאפו טנופוד ,גנאלו ואנרומ לש הליהתה םהילא בושב ואר םה
ל כ ;27 ןב זא) ךירלוא ,יג)מאש םיחאה תעברא ןיבמ ריעצה השע הלחתהה תא
־ תורשע ינפל דוע םיינויסנ םיטרס יאמיב ,ינומאש רוטקיו לש וינב םה ינומאש םיחאה
, ךומנ ביצקת :אלפומ טרס הז היהו—(£5) ״הז״ תא השע ינומאש ךירלוא .(םינש
ל ש םתוכזו תיתוכאלמ הלפה) דחאכ "יסקס״ו ינרדומ אוהש אשונ ,השיגר המלצמ
ן כושה ףוצרפה־רסח רוציה אוה "הז" .םהיניע־תוארכ רשואלו םהלשמ םייחל םיריעצ
ל ע ורביד םירקבמה :טיהלל היה ״הז״ .(האושנ הניא ןבומכש ,הריעצה לש הסרכב
.עונלוקה תופוק לע םישדח ךשמ רצ להקהו ,שדחה ןונגסה
" ריעצה סלר1ט" ,דחא דוע םע דחי ןאק לש לביטספב הינמרג תא גציל חלשנ טרסה
ה ימינפב תיאבצ תעמשמ לש הלפא הריוואב יושע ,הז טרס .ףרודנל^ רלקופ לש
ן ונגס לא (הבוט) הרזח אלא ינרדומ ןונגסל הסינכ רדגב םצעב וניא ,האמה תליחתב
. קדצ־יאו לבסל הלודג תושיגרו האחמו באכ וב שי .םימיוסמ םייונישב—לומתאה
ה ינמרג תלשממ לש ימשרה גיצנה יכ ףא) תואושתב ןאקב לבקתנ ןורחאה הזה טרסה
ת להנה ינפל לצנתהל ןוב ותבייח רחאו הנרקהה תעב יתנגפה־חרואב םלואה תא בזע
.תימואלניבה תרוקבה יסרפמ דחאב הכזו (לביטספה
ג צוה םש—1966 ילוי שדוחב ןילרב לש לביטספב לח ״רכסה תצירפ״ לש הכשמה
־ תגוע" ,(םינש שמחב ךירלואמ רגובה) ינומאש רטפ לש ןושארה יתלילעה וטרס
. םיטפושה־רבח לש דחוימ סרפכ "ףסכה־בוד״ב הכז טרסה ."םילעושה־דיצל רוסיא
־ תדחוימ הרוצב ףקשמ ,ןריוז רתניג "םעוזה" ריעצה רפוסה ידיב בתכנש ,טרסה
י רפכ רוזיאב הפ רבודמש ךכב אוה דחוימה .םינבהו תובאה ןיב תושגנתהה תא הנימב
, תובחרנ תוזוחאב םירג םש (רפוסה אב ונממ רישעו ליצא גוח) הנידמה ברעמב ןטק
,םילעוש דיצ אוה ירקיעה קוסיעה םהבש ,םהילאמ־םינבומה החוורו תורתומ ייח
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ם וקמ ול אצומ וניא ,וזכ החפשמל ןב ,רוביגה .תפיוזמ תופסלפתהו םירוקיב־יפוליח
ו ייח .הלילח־רזוחו תושידאל זוב ןיב עלקנ ,זגורמ ,םמעושמ אוה—הלא לכ ךותב
, טושפ ירטלורפ גוחמ הקווד האבה ,ותרענ ןיבל הזה יתחפשמה עקרה ןיב םילצופמ
ג רהנש הלעב לש "םיריבאה־בלצ" ןיב היח הנמלאה־םאה :יסופיט־ינמרג אוה ףא
; תרחא הרוצב—תורודה־תושגנתה התוא ןאכ םגו ,ןמשה ינגרובה הבוהאל המחלמב
.הז ללכב םיריעצה ףאו—ותלוז םע תפתושמ ןושל אצומ שיא ןיא
. "סג״כ וילע וזירכה םיבר םיבהלנ םינמרגש רבד אב הירופ הנש התוא לש טסוגואב

" ףסכ־הירא" :היצנו לש הלאנייבה סרפב ינמרג טרס הכז םינש 25 הזמ הנושארל
. "לומתאמ הדירפ" ,הגולק רדנסקלא לש וטרסל םיטפושה־רבח לש דחוימ סרפכ
ך ירלוא לש ׳הז׳ ,ףרודנלש לש ׳ריעצה סלרוט׳" :"גנוטייצ רכריצ היונ" זא בתכ
ן ילרבבו ןאקב החלצהל וכז ינומאש רטפ לש ׳םילעושה־דיצל רוסיא־תנוע׳ו ינומאש
ת א עיקבה שממ הגולק לש וטרס דא .ריעצה ינמרגה עונלוקה לש תונושאר תודובעכ
."םלועב עונלוקה תוחתפתה ןיבל ינמרגה טרסה ןיב הכ דע הדירפהש המוחה
 וטרסו ,ןורשכ־ךורבו תוברת־גופס םדא ,םלואב עונלוקה־ןוכמב טנצוד אוה העולק

, יאמיבה לש ותוחא המליג התואש) .ג הטינא ,ידוהי אצוממ 22 תב הרענ ראתמ
ב וש) לומתא לש וז אלא הניאש ,םויה לש תואיצמה ןמ תחרובה ,(הגולק הרדנסכלא
א יה םנמאו ,הרבחה רסומ םע תקבאנ הטינא .(תורודה־תושגנתה לש אשונ ותוא
ה לש רסומה הלוע הכ־יא .הבולע איה ןיא ,הנטק תבנג התויה ףרח לבא ,הדיספמה
־ קפס ךויחל דעבמ םירחאה תאו המצע תא האור ,תיניצ ,הרק איה .היטפוש לש הז לע
ק וחה ידיל המצע תרסומ איה ,החירבמ לודחל הטילחמ איהשכו .חדובמ־קפס ינחלס
.הרבחה דגנ םושיא־רפס ןיעמ אוהש—הלש קיתה תא ,םצעב ,הניכמה איהו

י קלטיאה םזילאיר־ואינה ןמ םג הברה דמל הארנכ ,טכרבמ הברה דמלש ,הגולק
ה שקונה התומד רואית .(םיריעצה םינמרגה לש םהיטרס ןיב יטסילאירה אוה וטרס)
ה קיס־הד וירוטיו רחב הב השקה ךרדל טעמ אל המוד הטינא לש תרשפתמ־אלהו
ר יבעמ הזכ לופיט .(!.ג הטינאב קפתסמ הגולק םג) .ד וטרבמוא ,ולש רנויסנפב לפטל
ה דימעמה תיגולוכיספ־ויצוס המארדל הלוז תישיא המארדוליממ דבוכה־לקשמ תא
.התרמוח אולמב היעבה תא ךינפל
ם ע דבב־דב ,המע האיבה הירחאלש הנשה ךא ,ןוחצנ־תועורתב המייתסנ וז הגש
, טושפ .לוכיבכ תינרדומ־תיתונמא תוירחסמ לש עגנ םג ,םייניצרה תונויסנה ךשמה

ג צוה לביטספה תרגסמבשכ ,1966־ב דוע .םייפסכה תוריפה תא ףוטקל היה ידמ לק
ת וגצהב ,ונממ רטמ 200־כ קחרמב ןרקוה ,"םילעושה־דיצל רוסיא־תנוע" ןילרבב
־ תרענ" ,רפמרט ליו לש "זעונה" וטרס תררחסמ תיתפוק החלצהבו תוליגר תוירחסמ
א והש ןעט אל םלועמ ,ריעצה ינמרגה עונלוקה תצובקל ךייתשמה ,רפמרט ."תוגונעת
ו יטרסו ,חתימבו בצקב לגד ,ןימו תומילא יטרס לש דיסח היה אוה .יתרבח ףוסוליפ

ע ונלוקה רורחישל והשמ ומרת ,(1961) ״ןילרבמ החירבה״ ,ןושארב לחה ,הלא
־ תצובקו ,ול םלתשה הז רבדו—החסונה תא רפיש אוה .תיטאטס תודבכמ ינמרגה

לומתאה ימחולמ םיבר וצפק 1967 תנשב .תיזכרמ הצובק התשענו הלדג וז םיילוש
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ת ונמאהו תוברתה יכרעב הרכה אלמ הפב ועבת תאז םעו ,םילקה םיחוורה תלגע לע
.ויתווצק ינשב לקמב זוחאל השק יכ הארנ ךא ;םהלש

דסמימכ םיריעצה : 1968
ם יריעצה לש םהיטרסמ המכ תוארל התיה הנשה הינמרגב ירוקיב תורטממ תחא
ה מכ םע שגפיהלו םויכ ינמרגה עונלוקה לש ותוחתפתה ןוויכ תא םינייפאמה
ל ארשיב "ריעצה ינמרגה טרסה עובש" לש ונוגראל תונכהה תרגסמב תאזו ,םהירצוימ
, 1968 תנש לש רתויב םסרופמה ינמרגה טרסה רחא ףדור יתאצמנ ךכ ךותב .1969־ב
י מתוחמ ,31־ה ןב ,ראואה ב1ר ,וקיפמ םע יתשגפנו ,ףאש סנאהוי לש "עקעק־תבותכ"
ט רס השע ףאו םירצק םיטרס לש קיפמ־יאמיב היהש ,ותעשב "ןזואהרבוא רשנימ"
ה שענ תחא הנש ךותב ;רתוי יאדכ הקפהב קוסיעה יכ הנקסמל עיגהש דע דחא ךורא
, "עקעק־תבותכ" ירחא ףדור ינאש לע חמש ראואה .הינמרג יקיפמב םיחילצמה דחא
, "ןטקה ךאלמה" ,ולשמ רתוי רחואמ טרס האראש רתוי ןיינועמ היה המ־םושמ ךא
.הנשה לש רתויב השיערמה תיתפוקה החלצהה ,בוזוג ןאראמ לש ויומיבב
א שנית םרטב הילותב תא דבאל הסנמה ,גרבמאב הדשה־ריעמ הרענ לש הרופיס והז
ש פחל תאצויו היצפח תא תינידנולבה הרוביגה תזרוא ךכ ךרוצלו ,עונצה הבל־ריחבל
ת פדור איה :סקודאראפ לע טרסה יונב ןאכמ .ןכנימ לודגה ךרכב ןוכנה שיאה תא
ר בדה ןיא ךא ,"המישמה" תא אלמל ידכ קר ,םיחוד םירבג רחא ףוסבל ,םירבגה רחא
ל ע תלשוכ הריטאסו תולפת תוחידב םיפוצרה—הברה םילוגליג רחאל קר .הדיב הלוע
ת רשואמ תרזוחו השקובמ תא הגישמ איה—םיריעצה ןיב םויכ לבוקמה רסומה
.הל הפצמה םימתה ריעצל אשניהל ,גרבמאבל
ק ומע ןטייפ אוה ,ףאש ,טרסה יאמיב .ירמגל תרחא השרפ אוה "עקעק־תבותכ"
ר ופיסה .היזיבלט־יטרס לש הרוש ירחא (יתלילעה) ןושארה וטרס והזו ,בכרומו

ה נבומ תא קוידב ספות ךניא טרסה עצמאל דע) רזומ ימינפ הריווא־רופיס אוה
ך סכתסמה ונב םשב םותי רענ לע (בושח הז ןיא ףאש יבגל—הלילעה לש ינוציחה
. ותיבל וסינכהלו הז דסוממ ואיצוהל טילחמ בוטה ודודו ,דסומב וירבח םע השק
, הקומע תיתוברתו תיתונמא תרוסמ לעב ,ןיוצמ יטנגילטניא־ינגרוב תיב אוה תיבה
ו ניאו סעוכ וניאש בוט םדא אוה .וניבהלו ונב לע לקהל ידכ לכה השוע דודהו

ת בהש ףא—ותוולש תאו ומוקמ תא אצומ וניא םותיה ךא .לכה ןיבמ אוה—שינעמ
— עקעקה־תבותכ .ןינע וב תאצומ איהש הפוס ,הליחת וב תלזלזמה ,וז החפשמב הפיה
— ונוצר המ עדוי וניאש ,יחצנ טילפ ןימכ אוה רענה .הנממ סונמ ןיא—ןיק־תוא
, רתויב עוגרה עגרב האב תוצצופתהה .הבידנ דיב ול עצוי רשאב הצור אוה ןיא ךא
ח צורו הרוי רענה זא ...ךכ־לכ ולש הארנ ףונהו תוצייצמ םירפיצהשכ ,עבטה קיחב
ר הוטמ אוה הז תילכת־רסה השעמ ותוא ירחאו ,ותדוד תאו ודוד תא רק םדב
ך לוה אוהו—ררחושש רבג אלא ,שולחו שולק ונכ ותוא אל ,שדח םדא אוה—לוכיבכ
.והורסאיש םירטושל הפצמו ,ודיב וחדקא ,םוריע הכירבב לבוטו
דגנ ריעצה רודה לש רגתה־תאירקל םלשומ יתונמא יוטיב ףאש איצמה הז טרסב
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ם ילכ לש המלש תכרעמ ךירצמו ,דאמ ישיא ,לפרועמ םנמא יוטיבה .םירוהה־רוד
, יקנ ,רידא יוטיב והז תאז םע ךא—תופתתשהו הנבה םשל םיישפנו םיילאוטקלטניא
.קפוא־בחר
ם יטרס יגש ןייצל יואר ,ריעצה ינמרגה עונלוקב תונמאהו רחסמה בוליש דצמ
, ררוצב קר אל ,הזל הז ללכ םימוד םניא יכ ףא—הז בולישב וחילצהש דאמ םיניינעמ
ע ורפה בכורה" ,רקיפש ףזוי־ץנארפ לש וטרס אוה ןושארה ,הריציה לקשמב םג אלא
י ניעב בשחנ ,"ןזואהרב)א רשנימ" לע םימותחה ןמ אוה ףא ,35 ןב ,רקיסש ."מ״עב
ת טלוב החלצהב דחיאש רחאמ ,"רבחמה־עונלוק" לש ותומלגתה םצע םיבר םירקבמ
י תלילעה וטרס אוה "מ״עב עורפה בכורה" .ןטירסתהו יאמיבה ידיקפת תא ךכ־לכ
ק ירבוק ילנטס םע) יאמיב־רזועכ םינש 10 ךשמ דאמ הפנע תוליעפ ירחא ןושארה
.םירצק םיטרסו היזיבלט־יטרכ לש יאמיבכ ,(קריס סלגאדו

ו ל הנקש םלוג—"ונימי לש רוביצ־יסחי רצות" לש תירבאקאמ תומד הלעה רקיפש
. םינדור וצרוק ונממ רמוחה םה הלאכ םימלג :ךכב קפתסמ וניא לבא .םירידא־חוכ
ל ש החותפה "םדצרמ״ה לא םיעיגמ ונאו—תוכלשה המכ ,תועונת המכ ,תונומת המכ
...וילא םינומהה תצרעה לאו רלטיה
ה לודג) תררחסמ תירחסמ החלצהל םג הכז תאז םעו והשמ אטבל רתחש ינשה טרסה
ה קד הרענ לש ןושארה הטרס אוה ("ךאלמה" לש םג המודמכו "בכורה" לש וזמ
ס ליפש .סליפש יימ ,16 תבכ תיארנה 28 תב ,(ץימ קר התוש) ינימ־תיאצחב תימנאו

ז או ,םתוא קיפה אלא םיטרס השע אל 1967 תנשבש ,ינומאש רטפ לש ותאצמה איה
ה ריווא יוור ,רעונ ייח לש טוטריש אוהש ,סליפש לש "יתבובח ,ןינעל" תא םג קיפה
.שממ הלא םימיב ינמרגה רעונה יווה לש תענכשמו תרדוח
־ עונלוקה ןיב ליגרה ינמרגה הפוצה יניעב לדבה דוע ןיא םויכש רמול רשפא םוכיסל
ם יבר םינבומבש ,דסמימ השענ ריעצה עונלוקה .ריקי־ןבה־לש־עונלוקל אבא־לש
ו ארנ זאו ,1967־ב םרטפ ןטסראק בתכש םירבדה .דסמימ לכ לש תולבגמב הקול אוה
ה עניצבו טקשב .המידק ץרפ ינמרגה עונלוקב ריעצ רוד" :תואיצמל ויה ,םולח ול
ד יתעבש תווקל אלא רתונ אל ...אבא־לש־עונלוקה תא ריקי־ןבה־לש־עונלוקה קחד
ל ע בוש ורבדי אלא שדחה וא ריעצה ינמרגה עונלוקה לע דוע ורבדי אל בורקה
ד וע ןיא 1968־ב ,ןכאו ."ימואלניבה עונלוקה דיל תויוכז־הווש דמועה ,ינמרגה טרסה
ע דוי ינניא ךא—ימואלניבה ןמ הנוש וניאש ,ינמרג עונלוק אלא ריעצ ינמרג עונלוק
ר טפ ;םלואב דמלמ הגולק ;דובילוה ליבשב דבוע ףרודנלש .רבדה אוה הבוטל םא
ו ל תתל הצור שי ןיאו—קיפמ שפחמ ףאש ;םייבמ אוהשמ רתוי קיפמ ינומאש
.ףסכ
ם ירבד־לש־םעבטמ אוהו ליאוה—וענמל היה רשפא־יאש םשכ ,בישהל ןיא השענה תא
ד ע—בוש קבאיהל אלא ,םתלוז לכל ומכ ,םינמרגל דוע רתונ אל התע .םוקמ לכב
.האבה הכפהמל
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