
רגנ>כ»א הזל>א הת>ה תישארב :לגייו סגה
1945 ירחא תירטסואה תורפסה לס התייחת תועשמ תונורכז יעטק

, המישר וא) דאמ םשור־תזע הסמ "ריירוק רניו״ב יתארק ,1945־46 ףרוחב ,םעפ
ה ארנ תרבחמה לש המש ."גייוצ ןפיטס ,השקבב" םשב (ןוטילפ :רמול רשפא טעמכו
.ןייאמ יתעדי אל ךא ,רפומ יל
א וה ףא יואר ,הזורפ עטק "ןאלפ" תעה־בתכב יתארק ןכל־םדוקש יתרכז ןכמ־רחאל
י תקדב ? תרבחמ התואב רבודמ םנמאה .״ןומא־יאל האירק״ םשב ,הבורמ בל־תמושתל
.רגניכייא הזליא םשה ססונתה וז המישר תחת םג ,ןכ :״ןאלפ״ב
ח רואב םינש רשעכ ינקיסעהל היה רומאש רבדל הנושארה הפיחדה יל הנתינ ךכב
. השדחה תירטסואה תורפסל תרצויה הגאדה :ותונכל שקבמ יתייה רשאו דאמ ליעפ
ר וסמיש ,לביל־ןופ ונז ,םימי םתואב "ריירוק רניו" לש יתורפסה וכרועמ יתשקיב
ה שע התביתכ ךרד יכ הל רמאיו ינממ םולש־תשירד היתרכה אלש הריעצה תרבגל
.ןמור ירשפאה םדקהב תובגה בותכת ,אנאו—בר םשור ילע
, םירוצעמ הלוכו דאמ תינשייב ,דאמ הריעצ ,רגניכייא הזליאו םיבר םימי ואצי אל
ם נמאש םושמ ,הבלל דאמ העגנ ןמור בותכתש יתעצה יכ יל הרמא איה .ילומ הבשי
.םיסוסיה הפקתנו ןמור תביתכב הליחתה
ם המו םיימינפ םהמ ,םיבר םיטבל ידכ ךות בותכל הפיסוה איה ךא ,וכשמנ היסוסיה
, הניוול אב םידחא תועובש ץקמ .המצע איה הרציש םהמו םייתימא םהמ ,םיינוציח
ה בוטה וחור ,חכשנ־יתלבו לודג דידי ,ךאביא דרפלא .ןמרב דירפטוג ,רצק רוקיבל
ו תיבל יחוא ןימזהל שקיב ,1948 ץיקב תע־םרטב ותומל דע טאטשפזוי־ןורטאית לש
.ידידי לשב הנמזהל יתינענ ךא ,ןמרב גוזב ללכ ןיינועמ יתייה אל .ןמרב גוזה םע דחי
ם ירבחמ רבכ ואצמנ הינמרגב םא יתלאש .המחלמה רחאלש תורפסה לע הבסנ החישה
י כ ,תירטסוא תימואל הןאג ילב אל ,יתינע .אלש רמא ןמרב ר״ד .םיריעצו םישדח
ו נל שיגתש םירבדה תא לגלגל ידיב הלע .ותוא ןיינעל יושעה ןמור לע ינא עדוי

א ל ןיידעש ,הלש ןמורה ןמ םידחא םיקרפ ומצע םוי ותואב דוע רגינכייא הזליא
ה וקתה" םוסריפל רשיפ םירפס־תאצוה םע הזוח הדיב היה םיימוי רובעכ .רומג היה
."רתוי הלודגה
ם לוא .וצקל ךכב עיגה וליא תוארקמ־רפסב דדועמ רופיס שמשל היה יושע הז השעמ
ם יל״ומלו םירבחמל המודב) רשיפ־תאצוה אלו רגניכייא הזליא אל יכ ןייצל שי

.המחלמה רחא דימ וחיטבה רשא תא ומייק אל (םירחא
 היה .םילקבש־לק םשור ףא ררוע אלו 1947 רבמצדב עיפוה ״רתוי הלודגה הוקתה״
־ ןמור" ותוא :תימינפ תומלש רסח יכ ףא ,הבר הכרעהל יוארו המצע לעב ןמור ןאכ
ת ינושלו תיטויפ המר לעב ,ףרה אלל םויה דעו זאמ ותוא םיעבותש יפכ ,"הפוקת־לש
ה ראשנ להקה־תעדו ,רפסב לפטל ךרוצה־יד הדקש אל םירפסה־תאצוה םלוא .ההובג

.השידא
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 יפלכ "הקיתש־רשק" לע ןהה םינשב םעפ רביד (הסואמ גרי ,המודמכ ,הז היה) והשימ
 "רשק" חנומה םלוא .הינשה םלועה־תמחלמ רחאלש הפוקתה ןמ םיריעצה םירבחמה
 המזי שרוד רשק .םימי םתואמ ירשסואה יתורפסה םלועה יבגל ידמ דבוכמ אוה
 הירטסוא וליאו ,הרוצ־לוטנ והשמ אל ,רשקל אשונ שמשל יושע ישממה קר .תוליעפו

.ראות־תלדח התיה 1945 רחאלש תיתורפסה
 ך?ה תא הייחתל ומיקה ,תוינידמה תופקשהה תטלבהב זירפהש ,םירסוס־ןוגרא ודסי

 וקליס .םיטסינומוקל (תונידעב תאז רידגהל םא) הטנ 1956 דעש ,ירטסואה בולק
 ןמ םילוגדה לש רכינ קלח) ףלוחה םינשה־ףלאךדיע לש םילוגדה תא תוכלמה־םכמ
 ילוגדמ דחא :ךפיהל) םירגהמה תרזחהל רבד ושע אל ז (ורגיה 1938־ינפלמש־ןדיעה
 ־םרפ תקנעה תא עונמל ויצמאמב יתוחכונב םעפ ראפתה המחלמה־רחאלש הפוקתה
 לביק אל דלוב ןמרה ירהש ,ךכב חילצה ןכאש יל המדנו ,ךורב ןמרחל הניו־ריעה
ה לא 1945 רחא ויה ךכ הנה .ךשמהה־רוד ןעמל רבד םג השענ אל .(הניו־ריעה־םרפ תא
.תוינוניב לש הרות עיגהו תודותעל גאד אל שיאו ופסנש הלאו ורגיהש הלאו וקלוסש
 תורפסה ןעמל :תורפסה ןעמל ותושעל היה רשפאש השעמ לכמ הניוב זא וענמנ
 תונתלעפ התיה לאמשה הצקב .ללכב תינמרגה הפשב תורפסה ןעמלכ תירטסואה
וקב וידחי ורבח תולודגה תוגלפמה יתש םלוא .ןחתפלו תודמע רוציל ץמאמ רכינו

 ןייטשלוא לצא !ידראגנאווא ץבוק תאצוהב וחוכ הסינ ״ןאלפ״ .תושידא לש היצילא
 ולעפו ויח הלא לכל ץוחמו !בל סנאה תכירעב "ףסואה" םשב היגולותנא העיפוה
 ודדוע תוקוחר םיתעל .השדחה תירטסואה תורפסה תא םיעדוי־אלב ורציש םירבחמ
.םוצימשה םיקרפל ,םתוא
.תויחנה יתשו דחא ששח יבלב ויה 1945 ילויב הירטסואל יבוש םע
 הירטסואב םייתורפסה םייחה ויה תומחלמה ןיבש תוללמואה םינשב רבכ :ששחה
 טעמכ ,הקספנ ומכ האירבה תוחתפתהה .דאמ דע םיחמשמ־יתלבו ךרד־ידבוא ,םידודר
 ןיידע וארקנ אל זא) חונמ־יכורד םיריעצ םירפוס תצובק ,שדח רבד בוש חמצ אלו
 היה אל 1938־ב קספוהש המ .יתורפסה טרבקה יפתרמ לא 1933־ב הדרי (םימעוז
 םינש עבש רחאל ויה םיבייח דציכ .לצופמ .עוער ,ררופתמ לעפמ אלא "תורפס"
 רשק אלל שדח רוד חומצל היה בייח ןייאמ ז שדח והשמ ליחתהל (חלאכ םינשו)
ת או 1938 דע 1933־מ םונהיגה ףס תא רבעש רחא ,תפומ אלל ,ול םדקש המ לא
 בושש יתששח ? םייחל־םירשכ םירגובמ ןינמ דוע רתונ אלש העש ז המחלמה םונהיג
 לש יתוברתהו ינחורה המויק היהי ךכמ האצותכשו השדח תירטסוא תורפס םוקת אל
 הלוכי ןכש .הילכל הנודנ היהת הייחתל בוש המקה הנידמהו הנכסב ןותנ הירטסוא
 םישחה םירפוס ילב אל ךא ,םילספ ילבו םירייצ ילבו םיניחלמ ילב םייקתהל הנידמ
.היפלכ הדמע םיטקונו המויקב
 ,"ריעצ רבחמ" ימצע ינא יתייהשכ ינממ ענמנ רשא תא רוכזל :הנושארה יתייחנה
 יפלכ גוהנל רפוסכ יב וריכי םאו ,ןורחאה רודה ןמ תובאה יאטחמ רהזיהל רמולכ
.םירפוסכ רבכ םירכומ ויהש הלא יב וגהניש ירוענב יתלחייש ךרדכ םיריעצה
־פסה לש הירוטסיהל רתמ היהי הווה םויכ הארנה לכש חוכשל אל :הינשה יתייחנה
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 הלא םילדחמ לע הרזחמ ענמיהל ךירצש םשכ רבעה ילדחמ לע לובקל ןיא יכו תור
.וננמז־־ינב יפלכ
.ןוימד־לעב תויהל :דחא ,השעמל ,ןשוריפ ולא תויחנה יתש

.רוד יתאצמו ,הריעצה תירטסואה תורפסה תא יתשפיח
 אוה רתויב זעה ינורכז .יתואו והער תא שיא וישנא ואצמ ךיא רמול יל השק םויכ
 ־סואהטרצנוקב האירק־ברעל יתכלה .תערכמה ,הינשה הפיחדה תא יל ןתנש ברע
 התיה וארקנש םירבדה תמר .םיעמושה רפסמ לע הלע םיפתתשמה רפסמ .רטאית

 בוטה ןיב סחיה רסוחמ יתמהדנ .(םירחאו הרוואו ,ךיירנזייא ,רקריאמ) םשור־תבר
ידו ,יטירבה "םרפ־דלרוו״ה לש ישארה וכרוע ,וראק רמ לא יתכלה תרחמל .ודהל
יעצה הרישה" תושרל (תימעפ־דח) דחא דומע דימעהל םיכסהש דע ובל לע יתרב

 התרה וא ןמכב גרובגניא תא רבכ יתרכיה זא .1947 תנשב ,המודמכ ,הז היה ."הר
 .םירחאו ךיירנזייא טרברה תא ,הטסוב הניטסירכ תא ,ן?וט רטלאו תא ,רנטפרק
 ,רנא ,שטירפ ואב הז רחא הזב .ןמרדפ דרהניירו רוד ולימ ואב "ןאלפ" גוח ךותמ
 .(בושח וניא רדסה) רנבא יני׳ג ,וקנפוקוא ,לנאה ,רגרב ,דנאצ ,לדירפ ,רפוהזואה
 טנאוואל הניטסירכ םעו (ץנילב זא בשיש) רגנילק טרוק םע םיבתכמ רשק רצונ
.היטניראקב הלש קמעב תינואגה
 לש הדודיעב תיסומלופו תיטסיצילבופ תונתלעפב ,היגוגמיד ילב אלו ,ץרמב יתחתפ
 (יאקירמאה) "סומסוקה־ןורטאית" ."םודא־ןבל־םודא־׳ (תיאקירמאה) רודישה־תגחת
 םיברע" תכירעל סחיב־ידגא רכש בצק ףאו ומלוא תא שדוחל תחא יתושרל דימעה
יבה םוקמ־לכמ ךא ,בר קפסב היולת התיה תאזה תונתלעפה לכ תחלצה ."םיירטסוא
.תמדוקה םתודידבמ ואצי םיריעצ םירבחו תורבחש ךכ ידיל הא

 ־ריצל תודוה רשפאתנ המוסריפש ,1951־״הווהה תולוק" היגולותנאה העיפוה 1950־ב
 תולוק" ועיפוה ךכ־רחאלש םינשב .רסארטש רטפ ריעצה יטסילאיצוסה טנמלרפה
, 1956 לש ״הווהה  זכרמכ רבד־םשל היה "דנומייר" הפקה־תיב .1952. 1953, 1954
 םיעובק תונחלוש אל וליפא ,ןגרואמ רבד םוש םש היה אל םנמא .םייתורפסה םייחה
 תונמוזמ־יתלב םיתעל ותימע תא שיא םש ואצמ םירפוסהו ,םיעובקה םירקבמל
 תירטסואה תורפסה םע שגפיהל שקיב ץוחבמ םלצ וא חרואש תמיא־לכ .יארקאבו
.ןופלטב למע־ידבו תוריהמב האיבהל היה ךירצ

 תרגובמה הריעצה תרפוסה" ,ןמזמ ורגבתה םימיה־רבכשמ "םיריעצה םירבחמה"
 רבע "רתויב ריעצה ריעצה רפוסה" ,הלעמו 50 תב םויכ איה "דנומייר" ימימ ״רתויב
 תודחא םינש ינפל .קוחרה רבעה ןמ הדגא אוה "דנומייר" הפק .35־ה ליג תא רבכ
 רשאמ ילש די־יבתכל הבשחמ רתוי שידקא האלהו התעמ יכ הטלחה יבלב הלמג
 רוד לש הירוטסיה בותכל םידמוע הנה .םיריעצה ירבחו יתורבח לש םדי־יבתכל
בחמה ,םצעב ,םויכ םיאצמנ ןכיה :הלאשה דחוימב תניינעמ יתוא ךא ...״דנומייר״ה
 הרודהמל ןמזה עיגהש יל המדנ ? שמחו־םישולשה דע םירשעה ינב ,םיריעצה םיר
."הווהה תולוק" לש השדח
(.ה .ת)
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