
ול רבעמו-סעזה :ןאו׳גר םיסנ
ינוי־תמחלמ לע תויברע תובוגת המכ

 םיברעה םיררושמה יבושחמ ,ינאב,ל ראזינ םסריפ ינוי־תמחלמ רחאל םידחא תועובש
:תואבה תורושב חתפש םעזנ דפסמ ,ונימיב

 ,םינשיה םירפסהו רבעה ןושל לע ינא לבאתמ ,יער
 ,תולב םיילענב בקונמה םואנה לע
...ןויזבה ,זעלה ,לוליחה תריש
 לבאתמ ,ינא לבאתמ
.האיבה הסובת ףוסבלש הבשחמה לע

 :ינאבק בתכ—חור־תרומו תרוקב לש הנוגה הדימ ררוע ונמזבש—רדוקה וריש ךשמהב
 תורימזבו / חרזמה־תצילמ־תראפתב / הילא ונסנכנ 7 המחלמב וניכוהש אלפ ןיא״
."םורתקהו ףותה ןויגהב הילא ונסנכנ / תומת רתנע
 ־תמחלמב םיברעה לש םתלפמ רחאל רצק ןמז וללה תורושה ובתכנ ,ןיוצ רבכש יפכ
 ראזינ ותואש תיברעה הבשחמבו תורפסב תמיוסמ המגמל רבדה ינייפא םלוא .ינוי

 הריש טוברישב—1969 רבוטקואב—אטח 1967 ילויב הלא םעז־ישגר אטיבש ינאבק
 ."תומת רתנע תורמיז״ו "חרזמה תצילמ תראפת״כ התוא לספ ומצע אוהש גוס ותואמ
ייבה יתורפסה ןוחריה ,ב א ד א ־ ל א לש 1969 רבוטקוא תרבוחב לודגה וריש האר)
 הלירגה תולועפמ האצותכ םייחה־רפסמ לארשי תא לילכ טעמכ קחומ אוה ובש ,יתור
.(תויאניתשלפה
 לש תיתורפסהו תינחורה הבוגתל ירמגל תויסופיט ןניא יכ ףא ,ינאבק לש ויתורוק
 יניצר ןויסנ לכ לש ועבטב ןומטה ישוק הזיא לע תוזמרמ ,ינוי־תמחלמ לע םיברעה
 חור־תורק ,תולוקש תוימצע־תוכרעה ,יאדו .םהיתובוגתו םיברעה תודמע לע תוהתל
 תומייק ןה ןיא םיברעה לש םתוברתבו םתורפסב ;ללכב תורפסב ןה תורידנ תורורבו
 היה ,ןודל׳ח־ןבא ,14־ה האמה ןמ לודגה הרבחה־ףוסוליפו ןוירוטסיהה .השעמל ללכ
 וליפא .םעפ־יא ךכב ודי הסינש תיברעה־ירבוד ברקמ דיחיה תועדה־הגוה טעמכ
 רשאו—ךכ־לכ תנבומ־יתלבו תצחומ התארנ םיברעה יניעבש ,1967 ינוי לש חלפמה
 ויתורוק לכב יברעה םעה לבסש רתויב הלודגה המולהמה תא הב ואר םהמ םיבר
 םייברע םיטסיצילבופו תועד־יגוה עזעזל ידכ הב היה אל םירקמה בורב—תוכשוממה
.רתוי תוחוקפו תושדח םייניעב תואיצמב ןנובתהל ובושיש ךכ ידכ דע
 םאובב ץמאמ לכ וכסח אל םגש אלא הסובתה יחקלמ ומלעתה םבורבש יד אל
 ושמתשה וב חונימה םצע .ןינעל תוכייש לכ םהל ןיאש ץוח־ימרוג הסובתב םישאהל
 ה׳תיראכ וא (תונערופ ,האוש) הבכנ םילמה :וז הניחבמ היה ףלכמ הלא םירבחמ
 ןויסנ לע תוזמרמ ןמצע ןה ,ינוי תסובת לש הרואיתל ןהב שמתשהל וברהש ,(ןוסא)
םשאר לע תואב תויונערופש םישנא ירהש—ערואמה תא ץרתלו תוירחאמ קמחתהל
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 םיסחימ ללכ־ךרדבש רבד איה תיברעב הבכנ .ןהל תוירחאב םיאשונ םניא ללכ־ךרדב
 תאשל לוכי אוה ןיאו םהילע הטילש םדאל ול ןיאש םירבד—לרוגלו ןמזל ,עבטל ותוא
.םתלועפל תוירחאב
 םייעבט־לע םימרוגב םיברעה לש םתלפמ רלוק תא תולתל ושקיבש הלאכ םג ויה
 ןוירוטסיהו רפוס ,ד׳גנומ־לא חאלצ .םיהולאב וננמז־ןב יברעה לש ותנומא־רסוח ןוגכ
 תא ושטנ םיברעה" : (1967 ,תורייב) ״האושה ידומע״ ורפסב בתוכ ,עודי ינונבל
 תינדריה הכלממה לש לודגה־יתפומה ."םיהולא םבזע ןכ לעו ,םיהולאב םתנומא
 ־ץמואו הרובגה ,חוכה תא םירסח (םילארשיה)" :ךכ םירבדה תא חסינ תימשאהה
 תאזה היפונכל חינהל רחב םיהולאה לבא ...הזכש השעמ תושעל םהל םירשפאמה בלה
( 1967 רבמצדב 22 ,ןומע־תבר ,רות סוד־ ל א) .״ונממ ונקחרתה יכ ןעי ונעירכהל

 היפוסוליפל הקלחמה שאר ,׳גאח־לא ףסוי לאמכ ר״ד ןתנ רתוי דוע ירוקמ רבסה
 אובל םידוהיה וטילחה הללגבש הדיחיה הביסה יכ ןעטש ,ןונבל לש הטיסרבינואב
 התע השוטנה המחלמה" ןכל ."ירצונה עושיב רופכל ושקיב״ש איה לארשי־ץראל
 ;םיברעל םידוהיה ןיבש ןינע ,תינויצה היטמולפידה תנעטכ ,הנניא ונימש תחת
 ר״ד ףיסומ ,איה הדבוע ."ירצונה עושיל םידוהיה ןיב השוטנ איה הנושארו־שארב
 ,ולש וייח־ימיב תרצנ־שיא עושי תא אמטל החילצה אלש רחאלש ,רמואו ׳גאח־לא
 ־ילע וחוכ־אב תא אמטל תנמ־לע הילכנ לכ תא תימלועה תודהיה התע תזכרמ"
ויצה היפוסוליפה לע") "היסנכה שארכ רויפיפאה ותשודק־דוה תא רמולכ ,תומדא

.(1967 ,תורייב ,"תינ
 ',הוורמ ןייפוח .םשא לכמ "םייתימאה םיברעה" תא רוטפל וסינש םירבחמ ויה ,ףוסבלו
 ראתמ ,"יברעה םדא״ב לזלזל םייברע םיליכשמ המכ התע םיטונ הכ עודמ לאושה
 םימעטמ (יברעה םדאה תא) האצמש תיאבצ הלפמ״כ 1967 ינוי לש תוערואמה תא
 רשק אוה ומצעלשכ יברעה םדאה לא םהלש רשקהש םידחא םישנא קר םימשא םהבש
.(1967 טסוגוא—ילוי ,תורייב ,באדא־לא) ״דבלב אצומ לש

 ובתכש המ בורל תינייפאה—תישגר הקעומו תילאוטקלטניא הכובמ לש וז החקרמב
 ר״ד לש ורפסב ןויצל־יואר גשיה תוארל שי—היתואצותו ינוי־תמחלמ לע םיברעה
ר ״ד (׳מע 1968, 173 ,תורייב ,״הלפמה ירחא תימצע־תרוקב״ ,םזע־לא לאל׳ג קדאצ
 רש לש ונתחו) ןומע־תברב תינדריה הטיסרבינואב היפוסוליפ דמלמה ירוס ,םזע־לא
 —תויברע תושודק־תורפ לש עיתפהל־דע לודג רפסמ טוחשל ליכשה ,(ןדרי תלשממב
 ללכ אלא לוכיבכ םיינויצקאיר םייברע םירטשמו תועד־יגוהמ קר אל ערפנ ךכ בגאו
 ורטשמו רצאנ־לא דבע לאמג אישנה לע וליפא סוחל ילב ,לכה תא טעמכ ןובשחב
 ־טסופ הריציכ הז רפס רידגהל רשפא עודי ןבומב ,ןכא .יברעה־יטסילאיצוסה
.םיינוציקה םייברעה תונמואלהו םזילאיצוסה רחאלש הריצי ,תירצאנ
 ־דחא תגהונ איהש תוירצאנה תא שוריפב םזע־לא ר״ד םישאמ ,רבד לש ותימאל
 אוה ,תיברעה תיטסילאיצוסה הכפהמה ."ךרדה עצמאב תכלהמ״ו בלב־דחאו־הפב
 יפל התוא םינד םא טרפב—"ידמל תיטסילאיצוס אלו ידמל תינכפהמ התיה אל" ,בתוכ
אישנה לש ותנעטמ תופירחב גייתסמ אוה .ינוי תלפמ הפוכש םירומחה הדימה־ינק
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 םיוסמ בלשב ,ונילע הבוח" תיברעה תויטוירטפה וא תונמואלה לע ונרבדבש ,רצאנ
 טוירטפכ קוידב והומכ ינמיה טוירטפה :םירחא םיגשומ הברה ונבלמ חיכשהל ,הז

 ינמי טוירטפ ןיב הלידבה אל תיברעמה הדגה תא לארשי השבכ רשאכ .ילאמשה
."םיטוירטפ םהינש ויה דוע לכ ,ילאמש טוירטפל
 יפואה תא חיכוהל איבמ אוהש תויארה לע ףסונב—הלא ןיעמ תושגרב האור רבחמה
 קיפסמ ינכפהמו יטסילאיצוס ןכות רדעיהל תודע—ירצאנה רטשמה לש "יעצמא״ה
 ןמיס םהב האור אוה אלא דוע אלו—תיברעה תונמואלה לש תלבוקמה התנשמב
 תיברעה המואה תא גיהנהל לגוסמה יתימא יטסילאיצוס יברע לאמש ללכב ןיא״ש

.(128—126 ע״ע) ״תיחכונה התרצב
 תידוסי איה ונימיב תיברעה הקיטילופהו הרבחה לע םזע־לא ר״ד לש תרוקבה לבא
 םיברעה לש םתוגהנתה תקידבב םצמטצהל שקבמ אוהש ףא ?רתוי הברה תבקונו
 *ורסחמ הברה לע עבצאב תורוהל אוה חילצמ ,הפוג הכרעמה ימיבו ינוי־תמחלמ ינפל
 תא ריבסהל םיברעה וסינ ןהב םיכרדב לפטמה קרפה ,לשמל .םיידוסיה םהיתונ

 בל־תויולג תורעה המכ ליכמ—רפסה ןמ עבר ספותה קרפ—1967־ב תצחומה םתלפמ
, ינויב 5־ה םויב השביבו ריוואב לארשי לש תורידאה היתומולהמ .העיתפמ הדימב
 ןכ־יפ־לע־ףא ."תונדגוב״כ םימעפו "תונפקות״כ םימעפ םיברעה ידיב וראות ,לשמל
 לש התמקה םצעש ,לארשי םע המחלמ־בצמב םייורש םהש םיברעה ונעט דימת ירה
 אל ,רבחמה ריעמ ,הז ןיעמ םירבד־בצמב .תונפקות השעמ תניחבב איה לארשי־תנידמ
 דצמ "הבוט תונכשלו בל־תובידנל דימת םה םיפצמ" וליאכ גוהנל םיברעה ולכי
 ךשמהב אוה בתוכ ,ןינעה ןיממ םניא "תונדגוב" לע םירובידה םג הדימ התואב .לארשי

 ןיב תוברקדדו תובידא יללכל סחיתהב קר ןכות םהל תויהל לוכיו ליאוה ,םירבדה
 ןעמל םתלכי תא תולגל הווש תונמדזה םידדצה ינשל תתל שי םהיפ־לעש ,םיריבא
 םיארוק םירשעה האמל הינשה תיצחמב .רתוי קזחהו ץימאה לש ותלחנב ןוחצנה לופי
."עתפ־תפקתה" אלא "תונדגוב" אל ךכל
 ר״ד רשאו םתלפמ תא ץרתל תנמ*לע םיברעה םהל וקקזנש םיפוליס ראש ךותב
:םיאבה הלא תא הנמנ םחר־ילב םעיקומ םזע־לא

 לאיצנטופה ןמו היבאשממ ללכב קיפהל הלכיש הממ הלעמל הסייג לארשי *
 םדאב םילבגומה היבאשמ לע ,הדבל לארשי ינפב םיברעה ודמע וליאו—הלש
 אוה לארשי לש החוכש רבחה בישמ ךכ לע .םיחצנמה םה ויה זא יכ ,דויצבו

 ,ןותנ עגר לכב סייגל תלגוסמ איהש לאיצנטופהו םיבאשמה לכ לש לכה־ךס
.ץוח־תורוקממ םיבואש םהש ןיבו הלשמ םהש ןיב
 לש תולבוקמ תומרונ לע רבע ,יוכיד־יעצמאב שמתשה ילארשיה אבצה *
 .הלש "יוכידה תוטיש״ו לארשי דגנ תינלוקה תיברעה הקעזה ןאכמו—תוגהנתה
 רשאבו ,שוביכ־אבצ אוה" ילארשיה אבצה יכ םזע־לא ר״ד םיעטמ ןאכ םלוא
 ."רתויב תופירחהו תוליעיה תוטישב תודגנתה לכ אכדל ותבוחמ ירה הזכ אוה
 תטלש תינויצה העונתה יכ םרוגה ,"תימואלניבה תונויצה" לש רקשה *
 םיברע המכ םישמתשמ תאזב .תינרדומה הירוטסיהה ךלהמ תא תעבוקו םלועב
 םלואו .לארשיב תירבה־תוצרא לש תכשמנה התכימת תא ץרתל ידכ רקיעב
יאקירמאה קשמה לע םישלוח םידוהיהש הרבסה תא םיזהל הסנמ םזע־לא ר״ד
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 םינויצל .תירבה־תוצרא לש החולשו ןייוול אלא הניא תינויצה העונתהש וא
 ,םהלשמ םיינויח םיסרטניא תוכרעמ שי םיאקירמאה םיטסילאינולוק־ואינלו
.תיחכונה ןמזה־תפוקתב הלאה םיסרטניאה םיבלתשמ הרקמבו

 טמתשהל ןוצר לש הלאכ םייוליג ? הלאה םיפוליסה טוריפב קפתסמ רבחמה ןיא לבא
 ןה םסחיל רשפאו ךירצ ,ןעוט אוה ,ןולשכב ץוח־ימרוג םישאהל תוסנלו תוירחאמ
 יברעב וז הרבח החימצמש תוישיאה־םופיטל ןה תיתרוסמה תיברעה הרבחה הנבמל
 לש וירקחמ לע ךמתסהב ,ול ארוק רבחמהש) הז תוישיא־םופיט לש וינמיס .ונימי לש
 שופיח םיללוכ ,("תיוולהפה תוישיאה" ,תיתרבחה הרומתבו תוישיאב ראמע דימח ר״ד
 העיגיה ןמ קמחתהל ידכ ,תמיוסמ הרטמ תגשהל תירשפאה הירדנפקה רחא דימתמ
 תושקעתה ,חקלתהל־החונ תובהלתה ;התגשהל ללכ־ךרדב םישורדה םישקה םיצמאמהו
יבקמה ןתומכו ,תיוולהפה תוישיאה לש רכיהה־ינמיסמ הלא ףא—םילושכמב לוזליזו
 רדעיהו ,םילושכמ חכונ חור־ןויפר ,תוניינעתהב תימואתפ הדירי לש תויעבטה תול

.ןגרואמו דימתמ ץמאמ
 תוכפהמהש אוה ונימי לש יברעה םלועב ץרחנו ריעצ ןכפהמ ינפב דמועה ילרוג יוקיל
 ."דבלב ינידמה רושימב תוכפהמ ,םירקמה בורב ,תוראשנ" ןורחאה ןמזה לש תויברעה
ידמה היווהה לש ןוילעה םורקב קר ללכ־ךרדב ולא תוכפהמ תוראשנ ,רבחמה ירבדל
 םהיתורגסמו םיילכלכריצוסה םיסחיה לש רתוי תערכמה הריפסב תועגונ ןניאו ,תינ

.תויתרוסמה
 הדרח אוה םיישארה הינמיסמ דחאש ,תיוולהפה תוישיאל רבחמה סחימ הז רבד םג
 רשאמ םירבד לש םעוציבל רתוי גאוד ,בתוכ אוה ,יוולהפה .ינוציחה םשורל תדקוי
 השק הדובע ךותמ קר אבה ישעמ ,יתימא גשיהב אל ןיינועמ אוה ?םעוציב ךרדל
 שי הז רבד .םירבד גישהל לגוסמ אוה ןיאש םשורה תעינמב רקיעב אלא תיתטישו
צמה טנדוטסה ;יאבצהו ינידמה חטשב םיברעה לש םהיעוציב לע הרורב העפשה ול
 רבד לש ופוסב ,תוניחבב דומעל ,תויוולהפ תולובחתו תומרעה ינימ לכל תודוה ,חיל
 םיפיסומ הלא וידיקפתב םגו—אבצהו לשמימה לש םינוילעה םיגרדה לא ליפעמ אוה
 ראפתהל הצרי םלועל ?ןולשכב הדוי אל אוה .תיוולהפה תוישיאה לש םיפחדה ועינהל
 תולד לע תוסכל ץוריתו לזאזעל־ריעש הזיא רחא דימת רותי ףוסבלו ?תוחלצהב
 םזע־לא ר״ד איבמ תומגוד הברה .הכרעמה־הדשב ןיבו הקיטילופב ןיב ,ויגשיה
.הימיבו ינוי־תמחלמ ינפל התלגתנש יפכ וז תוגהנתהל
 זובל הייטנו תזרפומ תורדגתה אוהו ,רבחמה איבמ תיוולהפה תוישיאל ינייפא וק דוע
 ונברקש תותיחנ־שגר הריתסמ איה תובורק םיתעלש הנוכת—םכרעב לקהלו םירחאל
 תינשנו־תרזוחה םתנעטו ,לארשי דגנ םיברעה לש םימעורה םהימויא .וב ריכהל ברסמ
 וז הנוכתל המגדה םה ,ןיע־ףדהכ לארשי תא ריבדהל םתלכיבש ינוי־תמחלמ ברע
 לע ומצע אוה באד ןכל־םדוקש) רצאנ אישנה גילפה הלפמה ירחא וליפא .םתוישיאב
.הז גוסמ תיוולהפ היצזילנויצארב (םהיתושלוחב תודוהל וישנא לש םבוריס
, 1968 לירפאב 29 םוימ רצאנ לש ומואנב לפטל ול קיפסמ םזע־לא ר״ד לש ובל-יוליג

רצאנ רמא ,םילארשיה ."התרבסה״ל שגינ ןכ־ירחאו הלפמה תוביס תא הליחת חנמ וב
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 תולק ,עתפ־תפקתה :המיחל לש תונורקע העבראב ושמתשהו וחמתה ,רוציקב
 רצאנ ףיסוה ומצע םואנ ותוא ךותב םלוא .תוחוכ זוכירו ןורמיתה תוזירז ,העונתה
 ירהש ,המחלמב דיספה אל םלועמ ירצמה אבצהש—תחכומ הדבוע תניחב—שיגדהו

 התלשממ־שאר שמתשה הנעט התואב !יולג ברקב םילארשיה םע דדומתה אל םלועמ
 ועדיש ומכ ,דאמ בטיה םיעדוי םילארשיה" .ינוי־תמחלמ לע ולש ורפסב ןדרי לש
 םישנא ןיב תומיעב אל—םישנאל םישנא ןיב תומיעב םחלנ ינדריה לייחה ךיא ,דימת
."םיימשה ןמ םהילע תכתינה שאל
 תיברעה הרבחה לעו תיברעה תוישיאה לע םזע־לא ר״ד לש הרומחה ותרקב ןיא לבא
 שגר הלוכא תיוולהפה תוישיאה ,בתוכ אוה ,הכות־ךותב .ןאכ תמייתסמ התוללכב
 תא םיענומ תולגתה־דחפו השוב לש םילוקיש לבא ,םירחאה תמועל תותיחנ לש בקונ

 רבגתהלו ותותיחנב לפטל ונממ רצבנ ךכיפלו—ויתונורסחב שוריפב תודוהלמ יברעה
.הילע
 ץרתמה םג אוה םישדח תונולשכו םישדח םיבצמ ינפב הדימע ינפמ הז תוומ־דחפ
 דימת הלולע ישפח ןוצר ךותמ תיצוביק הדובע :תווצ־חור לש יללכה הרדעיה תא
 תשקבמ תאזו—ותלוזל תועדונ ויתושלוח םהבש םינידע םיבצמ ינפב םדאה תא ףושחל
פהש הרומגה דיה־תלזא ,םיהדמה המזיה־רסוח .ריחמ לכב עונמל תיוולהפה תוישיאה
 םתוא םג—םייופצ־יתלב ,םישדח םיבצמ חכונ ינוי־תמחלמ ימיב םייברע םיניצק וניג
 םיעגונה םימיוסמה םיניצקה לש םתמשא וז ןיאו .תוישיא לש וז הנוכתל סחיל רשפא
 ־לע־תאפוק ,השקונ הרבח—תיברעה הרבחה לש הנבמה םצע תמשא איה אלא רבדב
 םירגתאו םישדח םיבצמ ינפב בציתהל החוכב ןיאש הנקת־אלל תיתרוסמו הירמש

.םישדח
 רבדב םילעופה םיילילשה םידדצה" רבחמה יפב יורקש המל שדקומ רפסה ןמ קלח
 םיטסילאיצוס הברה ."יברעה יטסילאיצוסה ינכפהמה וקה ול אורקל םיגהונ ונאש
 ןיב ץק־ןיא תואוושה םילעמ םהו ,"תיברע םאנטייו" לע וישכע םירבדמ םיברע
 ןתדמעו ,תיניסהו תיסורה ןוגכ ,תולודגה תויטסילאיצוסה תוכפהמל תיברעה הכפהמה
 עבוק ,תווש־תוריזגו תואוושה ןתוא לכ .םזילאינולוקדאינהו תירבה־תוצרא יפלכ
 האוושהל םוקמ ללכ ןיא ותעדל יכ ,ולאה תוכפהמה יפלכ תונגוה ןניא ,םזע־לא ר״ד
.יברעה םלועה לש תויוולהפהו תורתלואמה ,תויחטשה תוכפהמה ןיבל ןניב
סילאיצוס תוכפהמ ראשמ לידבהלש הז אוה רבחמה עיבצמ וילעש דחא יסיסב לדבה
 יעדמ אוהש הלש םזילאיצוסה לע תיברעה הכפהמה הריהצה אל םויה דע ירה תויט
 םצעל תועגונה תולאש לש עפש לע ללכ םיבישמ םניא םייברעה םינכפהמה .ינוליחו

לקח תומרופירל תפאוש תיברעה הכפהמה םאה :תויטסילאיצוס תוכפהמ לש ןתוהמ
 לש השועיתו תיעקרקה תולעבה ,תואלקחה הדשב תילקידאר הכפהמל וא דבלב תויא
 ידימ רוצייה־יעצמא לע תולעבה תא ריבעהל קר איה תפאוש םאה ז המדאה־תדובע
 תודמעמה־יסחיב ,הישעתב תמא־תכפהמ גיהנהל התנווכ אמש וא ,רוביצה ידיל טרפה
 תכרעמב ילקידאר יוניש ללוחל התינכתב שי םאה ?תימואלה הסנכהה תקולחבו

־ירל איה תפאוש םאה ?םינשוימ םייתד םיקוחב שדחמ ןייעלו תיחכונה תיטופישה
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 רקחמה ,םייתרבחה םיסחיה ,ךוניחה ןוגכ םיחטשב תמא־תוכפהמל וא דבלב תומרופ
 אל ,םיגושה היבלשב התוא ונרכהש יפכ ,תיברעה הכפהמה ?הלאב אצויכו יעדמה
.ישעמה גרדב אל דוחייב ,רבחמה בתוכ ,ולאה תולאשה ןמ תחא לע ףא הבישה
 הז רדעיהמ תואצותה תחא .םזירצאנה לע היולג תרוקבל םזע־לא ר״ד רבוע ןאכמ
 הכפהמה תא תנייפאמה "ךרדה עצמאב הכילהה" איה ,בתוכ אוה ,תינויער תוריהב לש
 יניצר תומיע לכמ תוענמיהה .טרפב רצאנ לש יברעה םזילאיצוסה תאו ללכב תיברעה
 גוצייה ,בלו־בלב וטקננש המאלהה יעצמא ,תירצמה הרבחב תודמעמה תייעב םע

 לכב—ץראה לש םיינידמה תודסומב םירביאלו םילעופל ןתינש קיפסמ־יתלב ודועש
 וינמיסמ דימת התיהש (ה י י ט צ ו) "תויעצמא" התוא לש םייוליג רבחמה האור הלא
 םתעפוה אוה ,םזע־לא ר״ד םכסמ ,וישכע םיברעל ץוחנה רבדה .ירצאנה רטשמה לש
 לש היעבה [תא רותפל] תיטלחה תבייחתמ םתגהגהש םישדח םיינכפהמ תוחוכ" לש
 ןיעמ תוגהנה קר ."םילעופה־דמעמו םילמעה םינומהה .א.ז—יברעה םעה לש ובור־בור
 ךופהל הנלכות ןה קר ;תיברעה הכפהמה לש יתרבחה ןכותה תא ףושחל הנלכות ולא
 ולכוי הב רשא התימאל תיממע־רורחיש־תמחלמל תיחכונה הלירגה־תמחלמ תא
.שממ לש דיקפת אלמל םיסיוגמה םינומהה

ילארשיה רגתאה לומ
 קר לארשיב עגונ אוה ;םיברעב קרו־ךא םזע־לא ר״ד לש ורפס קסוע ,רבד לש וקוידל
 רפס .םיברעה לש םחור־יכלהו םהיתודמע לע ותרקבב רושק ול הארנ רבדהש הדימב
 —תילארשיה העפותה תכרעהב רתוי קימעהל הסנמה תיברעב יניצר ךא רצק דחא
 תאמ ,"לארשי לומ" אוה—םיברעה לש תוארה־תדוקנמ קר אל אשונב לפטל הסנמהו
 רפסה לש ותובישח .(1969 ,ריהאק ,ףראעמ־לא ראד) הללאדכע ירבצ ליעאמסא ר״ד
 לע והשלכ יברע אטיבש תפלוסמ תוחפה הפקשהה תא םלגמ אוהש הדבועב הנומט
.הכ דע לארשי
 הבישחל ארוק אוה ;לארשי לע ״ןנוצ טבמ״ ויארוקל קפסל חיטבמ הללאדבע ר״ד
 ללגב קר אל"—רתויב איה השק תלוביקהש אוה ןיבמ ךא ,קיודמ בושיחלו תנזואמ
 לומ םידמוע ונאש ינפמ םג אלא שפנב דקויה םעזהו ברוצה באכה ,הרבטצהש המיחה
 תוערואמ תפקומו םיבר םימרוג הפוצר איהש יפל ,דאמ דע תבכרומו תניוע העפות
 ןויסנל ולש אובמה־קרפ תא רבחמה שידקמ ןכ לע רשא ."תונתשמ םהיתואצותש
 זאמ יברעה םלועב וטלשש ,לארשי לע "תויקלחה תופקשהה" ויפב יורקש המ סורהל
 ןיעמ "תונכוסמ תועטומ" תושיג שלשב לפטמ אוה .תונויצה תעפות וינפב הבצינ

.ולא
 ער עזג םה םידוהיה היפלש ,"תיעזגה השיגה" ויפב היורק ןהבש תרעבנהו הסגה
 .ןימהו ףסכה תועצמאב וילע טלתשהלו ישונאה ןימה תא תיחשהל רידת דקושה
 איהו ׳ןויצ־ינקז לש םילכיטרפה׳ יורקש־המ לע תססובמ" ,בתוכ אוה ךכ ,וז הפקשה

 הרומג הריתסב תדמועה הפקשה יהוז ."תיצאנה הנמדמה ןמ הברה םיקומינ תבאוש
אצומה אלש ןורקעה ןמיסב ודמע התחירפו התדילש ,תיברעה היצזיליביצה יכרעל
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 תדידמל תודיחיה הדימה־תומא ןה תדה לש היתווצמ תרימשו הנומאה אלא יעזגה
גנה תותדה שלשמ תחא אלא "עזג" תודהיב ואר אל םלועמ םיברעה .םדא לש וכרע
 רשאכ םילשוריל ורזח םידוהיה .תומיוסמ תובורע ןהיקיזחמל קינעה םאלסאהש תול
בלצה ועיקבה רשאכ ;הנממ םוטיט םשריגש רחאל הנש תואמ־שש ,םיברעה הושבכ
 חאלצ רזח רשאכ לבא ,הידוהי תא ושריגו הבש םימלסומה תא וחבט ריעה לא םינ

 הפוריאב םידוהיה ויהשכ ,םייניבה־ימיב ;םידוהיה הילא וסנכנ בוש הושבכו ןיד־לא
 .תויברעה תוצראב תידוהה הבשחמה החרפ ,םהלש תואטיגב םנואב ואלכנו םיפדרנ

 הניא תוימשיטנאהו ,תיפוריאה הינומגהה תא תרשל הפוריאב הטשפו החמצ תונעזגה
 ויח םידוהיה" .תאזה היפוסוליפה תא וחד םיברעה .תונעזגה תנשמ לש דחא דצ אלא
 ידוהי .ל?ח התשע רשאכ התחלצהב וכרבתהו ונלש הרבחה הלבס רשאכ ולבס ,ונכותב
 תמחמ ופחדנ הפוריאב רשא דועב ,םיברעכ ןושל התוא ורביד תויברעה תוצראה
"...ונידאלו שידיא ןוגכ םידחוימ רוביד־יבינ םהל ץמאל תופידרה
 איה״ש אוה ,הללאדבע ר״ד ףיסומ ,לארשיל תינעזגה השיגב רתויב ןכוסמה דצה לבא
 תדסוימ תונויצה .ומצע ינויצה ביואה לש הפקשהה־תדוקנ לש הרומג הלבק תאטבמ
 לבא ז םחוימה עזגה תא םהב האור איהש תמא ...לדבנ עזג םה םידוהיהש ןויערה לע

 ךכב ןיא תוחנ עזג [םידוהיב] םהב םיאורו הכופהה תינוציקה השיגה תא םיטקונ םא
."לדבנ עזג תאז־לכב םהש האדוהה תא רמולכ ,האצותה תא תונשל ידכ
וגה וז איה ,ךירפהל רבחמה שקבמ התואש ,לארשי לע הינשה "תיקלחה הפקשהה"
 אוה ,תמא לש דוסי וז הפקשהב שי ."םיטסילאירפמיאה רישכמ" איה לארשיש תסר
 היהת רשא היהת .ב״הרא לש תיאבצ הדוצמ םתס לארשי ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו" ,בתוכ
 לע לארשי תנעשנ ירה ,טרפב תירבה־תוצרא לעו ללכב ברעמה לע התוכמתסה תדימ
 הדבועה ןמ םג תמלעתמ וז הפקשה "...בטיה תנגרואמו העפשה־תבר תינויצ העונת
 דמעמה לע ,היקבאמ לע ,םינוילימ ינשמ הלעמל הנומה תילארשי הרבח תמייק״ש
 םימרוג—הלש יאבצה לאיצנטופה לעו הלש תינשבוכה היגולואידיאה לע ,הלש טילשה
 םתס רשאמ תויטסילאירפמיאה תומצעמל רטוז ףתוש רתוי איה לארשי םללגבש
."ולשמ תופאש ללושמה רישכמ
 איה לארשי לע םיברעה לש םתפקשהב רבחמה ןייצמש הנורחאהו תישילשה תועטה
 האוושהל רחש ןיא ,ותעדל .לארשיל הירי׳גלא ןיב דאמ דע תלבוקמה הוושה־הריזגה
 הילאש ׳תדלומ־ץרא׳ םהל ןיא ןכלו תוצרא הברהמ םאצומ לארשיב םיבשיתמה" .וז
 איה םכותב תררושה השגרהה ןכל > לארשי־ץראב םלרוג השקי םא רוזחל םלוכ ולכוי

 הירי׳גלאב יתפרצה בשיתמה היה תיטפשמ הניחבמ .םיה לא םבגב םימחלנ םהש
 םחליהל וילע ןכלו—תרחא תוימואל ול ןיא ילארשיה בשיתמה לבא ז םש יחש יתפרצ
 וללה ...תויברע תוצראמ ואב הלאה םיבשיתמה ןמ םיבר ,ינש דצמ .ומויק םצע לע
 ־ידילי ׳םירבצ׳ לש שדח רוד ,הזמ ץוח .הפוריאל רוזחל םילוכי םניאו םיפוריא םניא
 אוהו ,ויתובא־ץראו וצרא תאזש ותדמלמה היגולואידיא לע לארשיב לדגתנ ץראה
פרצה ןמ לידבהלש ,אוה הלאשה תא ךבסמה ףסונ םרוג ."תרחא תדלומ לכ עדוי וניא
םואלל םיכייש היבשות בורש ץראב םיבשוי םילארשיה םיבשיתמה ןיא הירי׳גלאב םית
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.רורב בור םהל שי םהבש תולובג ךותב רוגל ורחב םה אלא ,רחא
 שידקמ ,לארשי יבגל םיברעה לש םתסיפתב םיירקיעה םיפוליסה לע עיבצהש רחאל
 ,תינויצה תינבתה—ילארשיה רגתאב םידדצ ינשל רפסה יקלח ראש תא הללאדבע ר״ד
 םיתעל רבחמה רתוס ןושארה אשונה לע ודמעב .תיברעה תודגנתהה לש היגטרטסאהו

 תינבת" הרקיעב איה לארשיש עבוק אוה .ומצע ולש תומדוקה ויתונקסמ תא תובורק
 אוה ;"תימואלניבה תונויצה ידי־לע הדבועש תיפוריא תובשיתה לש תילאינולוק
 בושל תיהולאה החטבהב הנומאה היה אל תינכתה ירחאמ עינמה חוכה יכ עבוקו ףיסומ
 ףתתשהל לדבנ יטסילאירפמיא חוככ תונויצה דצמ ןוצר" רקיעב אלא ןענכ־ץראל
 רומאל לצרה ירבדמ איבמ אוה ןינעל־אלש תצקו ,"הלוחה םדאה לש ותשורי תקולחב
 תיפוריאה היצזיליביצה לש החולש היהת הירוסב וא לארשי־ץראב תידוהי הנידמ" יכ

."תיחרזמה תוירברבה דגנ זועמו
 קלח איה תילאירוטירט תוטשפתהש רבחמה לש ותנקסמ איה רתוי אל תענכשמ
 ןויסנה הילא עלקנש רתויב הלודגה הריתסה" .תילארשיה תושיה םצעמ ענמנ־יתלב
 ויתווקת תא םישגהל התיה הכירצ היגולואידיאה יפלש ץראה יכ ררבתהש איה ינויצה
 אוה ןאכמו—הללאדבע ר״ד בתוכ ,"השורדה הריגהה לש התטילקל הקיפסמ הניא
 הלעמל ,ילכלכ חרכה התיה לארשי תוטשפתהש דאמ דע תקפקופמה העיבקל רבוע
 איה הכורכ יכ הדומ רבחמהש ,תילאירוטירט תוטשפתה ןיאב .םיעינמה ראש לכמ
 לע תילכלכ תוטלתשהל םג תחא־הנועבו־תעב תלעופ" לארשי ירה ,םילודג םיישקב
רעה םע םולש לע םירבדמה םילארשי םתוא וליפא םימלוח ךכ לע ."יברעה חרזמה
."ילכלכ הלועפ־ףותיש" היקנ ןושלב ךכל םיארוקהו ,םיב
 שגינ ,תיגולואידיא הקדצהל הקוקז תילאינולוק תובשיתהל תאזכ תינכת לכו ליאוה
 לש תוירקיע תוחנה שלש הנומ אוה .תינויצה היגולואידיאה לא וז הדוקנב רבחמה
 םיכרצל תדה לוצינ ;תידוהי תונמואל םימעפל הנוכמה ,תונעזג :תאזה היגולואידיאה
 יכ רבחמה ןעוט ,תידוהיה תונמואלל רשאב ."תיפוריאה תונוילעה" תנשמו ;םיינידמ
 ,בתוכ אוה ,ףתושמ דצ לכ ןיא .הירואיתב אלו תואיצמב אל ,אוהש סיסב לכ הל ןיא
 וא זיראפ ידוהי ןיבל ,דחא דצמ ,ודוהב "לארשי־ינב״ל היפויתא לש םישאל׳פה ןיב
 ,תפתושמ ןושל ,םיפתושמ םייח לש ןבומב םיימואל םירשק םוש—ינש דצמ ,קרוי־וינ

.תפתושמ תיתוברת וא תינחור השרומ וא
 תיתדה הנומאה תא תלצנמ תונויצהש חיכוהל רבחמה שקבמ וב ירקיעה קומינה
 רתויב םיטלובה םיינויצה םיגיהנמה ןמ המב״ש אוה ,םיינידמ םיכרצ לש םמודיקל
 ."םינומהה סויגל יעצמא תניחב םיעדויב תדה תא םילצנמה םייתד-יתלב םישנא םה
 לארשי לש הלרוגש איה הדבוע" יכ רבחמה בתוכ ,"תיפוריאה תונוילעה" םרוגל רשא
 שממ־לעופב םידקושהו ,הנושארו־שארב םיפוריא םהש םייפוריא םידוהי ידיב ןותנ
 ךכ םושמ .תיברעה תדלומה בלב הפוריא לש החולש איהש תיתוכאלמ הנידמ ןנוכל
 םולחל םיטונש ומכ—׳רוזיאה יבשותמ קלחכ תויחל׳ םיברסמ [םיפוריאה םידוהיה] םה
 תוילאטנמ ילעב םייפוריא םיבשיתמ םה הלא .לאמשה ןמ םייפוריא חור־ישנא המכ

לש םיסופדב אלא םיירוקמה םיבשותה םע םיסחיה תא תוארל תברסמה בשיתמ לש
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תהב רתויו רתוי" תיארנ לארשי ךכ םושמ ."לוצינו הטילש וא ,לוסיח ,שוריג ,הייפכ
ואל הכפהמש רוזיא ךותב תיברעמה תיטסילאירפמיאה תוחכונה לש היחה התומלג
"".יטסילאיצוסה םיכרעה־יונישל עיגהל ותפיאשו וב תשעוג תימ
 שי ."תילארשיה תוימואלה" לע הרצקב הללאדבע ר״ד דמוע ורפס לש הז קלחב
 םה ,תידוהי תוימואל לש המויק ןויער תא םה םיחוד םג םאש ,בתוכ אוה ,חור־ישנא
רשי תוימואל איהה ץראב החתפתה לארשי לש המויק תונש םירשע ךשמ יכ םינעוט
 תונקפסב ךכל םחיתמ רבחמה .תודהיה יקלח ראשל סחי וליפא הל ןיאש תלדבנ תילא
 רשקה אוה תלדבנ תילארשי המוא לש התריצי ךרד לע ירקיעה לושכמה" .הבר
 תא בושחמ תיפוס לדחת ןכ םא אלא המוא תושעיהל הלוכי לארשי ןיא יכ ,ינויצה
 תא חרכהב דגונ תילארשי תוימואל לש גשומה .םידוהיה לכ לש םתדלומ המצע
 ןויערה ררופתיו עקשיש הדימב קר רדגתהלו שבגתהל אוה לוכי ;תידוהיה תוימואלה

."תחא המוא תקזחב םה םידוהיהש
 וניא הללאדבע ר״ד ?תושעל םיברעה לע המ ,"הז םויא רגתא" לש תואיצמה חכונ

וברתה תושגנתהה תא תמלוהה היגטרטסא"—ץעויו—שרוד אוהשכ לק ןורתפ עיצמ
 הדמעמ לוסיח" איה וז היגטרטסא לש התרטמ יכ עבוק רבחמה ."רבדב הכורכה תית
 ףיסומו רהממ רבחמה ."יברעה םלועה בלב יטסילאירפמיא־ינויצ זועמכ לארשי לש
 םכילשהל אל ,לארשי יבשות תא תיזי׳פ לסחל בייחמ וניא םינפ־םושב" הז רבד יכ
."תיתוברת הייפכ וא תיעזג הילפה לש הרוצ םוש םהילע ףוכל אלו ,םיל
 ונילע" .הליל־ןב תאזכ הרטמ גישהל ןיא יכ הללאדבע ר״דל ול ירב ,הכ םאו הכ םא
 ־חהלמ םיברעה לש םדי הרצק רוזיאב יחכונה תוחוכה־ךרעמ לש תרגסמב יכ ןיבהל
אירפמיאה תומצעמה דצמ הרשי תוברעתה ילב ףא ילארשיה םזיראטילימה תא ביר
 םיווק תייוותהב רבחמה קפתסמ ,רמו ךורא קבאמה היהי חרכהבו ליאוה ."תויטסיל
 .ןובשחב לכה האיבמה חווט־תכורא ,הרורב תינכת—היגטרטסא לש דבלב םייללכ
 ,וז ןיעמ היגטרטסא לש םיירקיעה תודוסיה ויניעב םהש םירבדה תא טרפמ אוה רחא
:םיפיעס העבשל םקלחמ אוהו

 ,הרוי־הד לארשיב ריכהל בוריס הנושארו־שארב הז לש ושוריפ .רגפה
.ילכלכ םרח אוה ירקיעה ישעמה ויוטיבו

 לארשי הקשע םתואש ,םיאניתשלפהש ןמז לכ .יאניתשלפה םעה דיקפת
 לארשי לכות אל ,ןהילע םחליהלו םהיתויוכז תא שורדל םיפיסומ ,םצראמ
.שפג־תוולש וא חונמ אוצמל

 תזיחא לש השלחה לכ .רתויכ תושלחה ויתורוקמ םזילאירפמיאכ העיגפ
 םיעבתנ םיברעה ןכל .לארשי תא חרכהב השילחמ רוזיאב םזילאירפמיאה
 ולש סרטניאה לוסיחלו םתמדא לע ברעמה לש םייאבצה ויסיסב לוסיחל לועפל
.םהלש טפנה תורצואב

 תיאבצה התונוילע .תיכרעה תדלומה לש יאבצהו ינידמה ,ילכלכה הניינכ
ונכט תומדקתה ,שועית ,ילכלכ חותיפ לש העודי הגרדמ תעבונ לארשי לש
.המר התואל עיגהל רותחל םיברעה תבוחמו—ינרדומ ינידמ ןוגראו תיגול

 רוגאל םיברעל וחיגי אל םיטסילאירפמיאהו לארשי .העתרה־חוכו תוכירד
םג ןכו ,רמשמה לע דימת םיכורד דומעל םיכירצ םיברעה ;הערפה ילב חוכ
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 םאו ,חוכה ןושל תא אלא ןיבמ וניא ביואה .העתרהה־יעצמא תא םהל שוכרל
 הניחבמ לארשי לע רבגתהל םיברעל רשפאמ וניא יחכונה תוחוכה־ןזאמ
 ונא םיווצמ" .םתוא עיתרהל םהל קיפסהל םחוכ ךירצ תוחפל ירה ,תיאבצ
 לארשיל חיכוהל ונילע ;ונכותב היח תונויצה ויפ ־לעש חוכה ןויגהל ץק םישל

"".קשנה חוכב הנוצר תא גישהל דימת לכות אלש
 קבאמב בושח םרוג הב תוארל םיבייח םיברעה .תימלועה להקה־תעד

 םתוא םיעימשמ ונא ןיאש םירבד ונמצעל דיגנ םא וז היהת תומימת" .םהלש
 ינפמ וניתויוכז לע הנגהה הרקיעש תחא ןושל רבדל ונילע .ולוכ םלועה ינזאב
 ...הכושח תיעזג תואנקמ הקוחר איהו—תויטסילאירפמיאה־תוינויצה תומיזמה
.ונלש היצזיליביצה יכרע תא םירתוסה םיקיזמ תוטש־ירבדמו

 תאו המצע לארשי תא חינזהל םיברעל םהל לא .תילארשיה להקה־תעד
 תלעב הרבח יהירה ,לארשי לש הדוסיי רחאל הנש םירשע" .הכותב שחרתמה
 ־יטנא תושגר ררועל יושעה יטסילאירפמיא לוצינ הב שי .הלשמ תוריתס
 ־תמחלמ ידיל איבהל לוכיה יטסילטיפאק לוצינ םהב שי ;םייטסילאירפמיא
 ערק ידיל איבהל הלוכיה חרזמה־ידוהי דגנ תיעזג הילפה הב שיו ;תודמעמ
 םירבדב תילארשיה להקה־תעד לא תונפל םיברעה םיכירצ ךכיפל ."יניצר
 ונא ןיא ;םידוהיכ םידוהיה דגנ םולכ־אלו ונבלב ןיא״ :םייעמשמ־דחו םירורב
."םיל הלוכ לארשי תקירז לע וא ,ףטו םישנ תטיחש לע תומולחב םיעשעתשמ

םיברעה לש"הרירב ןיא"ה
 האורש ךרדכ לארשי דגנ תיברעה היגטרטסאה לש הידומע תעבש אופיא םה הלא
 —ורפסב אוצמל רשפאש םישודיחה לכ ףרח .תירצמ הטיסרבינוא לש רוסיפורפ התוא
 וליפאו ,ןזואמ בשחיהל אוה לוכי לארשי לע םייברע םיבתכ לש ליגרה לוביה תמועלש
טמה וא היגולואידיאה דצמ בר שודיח הללאדבע ר״ד לש ויתונקסמב ןיא ירה—ןותמ
 —ריהאק תטקונש "הדירבדיא" לש הרורבה תיטסילאטאפה הדמעה ,ןכא .תויפוסה תור
6 ־ב תירצמה תימואלה הפיסאב ומואנב רצאנ אישנה הל ןתנ ךמסומ יוטיב רשאו
 דימת אל םלוא .םויכ יברעה םלועב תטלשה הדמעה הבר הדימב איה—1969 רבמבונב
 תעדה לע םינפ־םושב תולעהל ןיא יכ הצרחנו הרומג הטלחה תנייצמ איה תע לכב אלו

 ,תוביסמב בשחתהב ,ידמל לוקשו ךורא חותינ לש ופוסב .לארשי םע תווצ־םויקו םולש
 ןויערל קרו־ךא ורמאמ תא שידקהש רחאל דחא רבחמ בתוכ ,העפשה־בר ירצמ ןוחריב
 לכ ילב ,אובל הדיתע המחלמהש םיעדוי ונא" :לארשי םע המחלממ סונמ לכ ןיאש
 לצ וליפא הב ןיא וז הדמע .סויפהו םולשה ילגד תא םיפינמ ונא ךכ ךותב לבא ;קפס
 ינשה דצהש ונא םיעדוי לבא ,םולשל םיהמכ וגא ...ירסומ־יתלב ןורמתל ןוימד לש
"...המחלמב ךישמנ ונאו .םלועל תאז השיר אל

ל ש 1968 רבמטפס ןוילגב בתכש ,ימזאנ ףואר ר״ד לש וסומלוקמ םיאב הלא םירבד
 לע בישהל הסנמ רמאמה .(יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה ןואטב) בתאכ־לא
 המחלמ :תיעמשמ־דח רבחמה לש ותבושתו—״? המחלמ אל וא המחלמ״ הלאשה
 חותינה ןמ ןה תבייחתמ וז הבושת יכ ריבסמ רבחמה !קפס לש לצ לכ ילבו חרכהב
 דיתעה "ברק״ה לע ןאכ אוה רבדמ יכ ףיסומ אוהו—תישממה תואיצמה ןמ ןה ינויעה
תכשמנה המחלמב וללוהתיו וללוחתהש תוברק לש הרושמ דחא קר אוהש"—אובל
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 *למה תא םייסי אל ,היהת רשא ותאצות יהתו ,אבה ברקהש םושמ תאז ."לארשי דגנ
 ומעו ,תיאניתשלפה הכפהמה ןוחצנב קר םייתסת תאזה המחלמה" ; לארשי םע המח
 •לא דבע אישנה רמאש ומב .תונויצהו םזילאירפמיאה דגנ ,תיברעה הכפהמה ןוחצנ
 תמחלמ תואצות לש ןלוסיח ידי־לע קר אובי אל םלועה לש הז קלחב םולשה׳ :רצאנ

."׳הניתשלפ םע לש תויקוחה תויוכזל רושק ישממ םולש !ינויב 5־ה
 תחאה—לארשי םע תושגנתהמ סונמ ןיא ןללגבש םימרוג לש תוברעמ יתש ןה ולא
 הנחמה ךותמ םיעבונ ,רפסמב השולש ,םייבויחה םימרוגה .תילילש הינשהו תיבויח
 ןושל .הזה הנחמל ץוחמ םרוקמ—השולש םה ףא—םיילילשה וליאו ,יברעה ינכפהמה
 תשולש תא ימזאנ ר״ד הנומ ךכו .הבוגתב םירחאה ,הלועפב םייולת םינושארה ,תרחא
:םתובישח רדס יפל םייבויחה םימרוגה

 *וטיבה" ,תניוזמה תיממעה תיאניתשלפה הכפהמה תוצרפתה
 תורעתסה חכונ שאר ןיכרהל הבוריסלו תיברעה הכפהמה תויכשמהל רתויב בגשנה

."דגנכש־הכפהמה
 התויכשמהב חכוה הז רבד .םייברעה םימעה לש הנתיאה םתדימע

 ינויב ריהמה םנוחצנ ירחאש וויק םינויצהו םיטסילאירפמיאה .תיברעה הכפהמה לש
 המע םולשו לארשיב הרכה תגשה ידי־לע קר אל ,ןוחצנ ותוא לש ויתוריפ תא ופטקי

 ,םתכפהמב םייברעה םינומהה וכישמה רבד לש ופוסב .הכפהמה תסבה ידי־לע םג אלא
 םושמ .םזילאירפמיאה לש םיינכפהמ־רטנוקה תירבה־ילעב תוברעתה תא וענמ תאזבו

 ךכל תופצל ונילע ,הכפהמל תחצינ המולהמ תיחנהל םיטסילאירפמיאה וחילצה אלש
.תענמנ־יתלב איה האבה תושגנתההש ןאבמ .בוש וסניש

רעה תוינכפהמה תוגהנהה לש םייביטקייבואה םיגשיהה
 תוינכפהמה תוגהנהה ןמ המכ רגמל התיה ינוי תונפקות לש תורטמה תחא .תויב
 וכז ,וגש ילואש תואיגשה לב ףרח ,ולא תוגהנה ןבש ,לילכ הלשכנ תאזב .תויברעה
לכו םייתרבח םיגשיה ןה םזילאירפמיאה דגנ םיגשיה ןה—םיבושח תונוחצנ רפסמל
 דע קבאמב ךישמהל אלא וישכע הרירב ןהל ןיא ולא תוגהנה .תימינפה תיזחב םיילכ
.תיאבצה הלפמה תואצות תא תוחמל הנחלצת רשא

:"םיילילש״ה םימרוגה תשולש תא ימזאנ ר״ד הנומ ךבו
 "בוטה לזמה" ירה ימזאנ ר״ד תעדל .התפרתהו יאקירמאה ביואה לש ותונפקות

 ליגרש ׳המילב׳ה קחשמב ונדגנ קחשל" יאקירמאה םזילאירפמיאה ןמ ענמנש םרג
 תודוסי ןוטלשל תולעהלו קזחל היצמאמ לב ףרח .ורבעש םינשב ותוא חתפל היה
 תושימגה־יא םצע תמחמ—תירבה־תוצרא החילצה אל ,ימינפ יברעה הנחמב םיינמי
 םיארוקה לש םתעפשהב לודיג ידיל איבהל—םיברעה יפלכ התוינידמ לש תוחישקהו
 תוינידמה לש תרבוגה תאזה תונפקותה חכונ ."ןוטגנישוו םע הלועפ־ףותישו תודידיל
 יבמופב ףיטהל הווסומ־יתלבו עבשומ ןבוס קר לכוי" ,ימזאנ ר״ד בתוכ ,תיאקירמאה
."תירבה־תוצרא םע תודידיל

.ימזאנ ר״ד בתוכ ,בוטה לזמה םרג בוש .ותקוצמו ילארשיה ביואה לש ותלויא
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 דועו ."םדא־ינב ןיבהל הנממ רצבנ התונעזג תמחמו ,ןוחצנה ןיימ לארשי הרפתשה״ש
 ריהמה יאבצה הנוחצנ רחאל וליא הרוק היה המ ונמצעל רייצנ הבה" :רמוא אוה
 ,ךייש־לא םרש תא קר הדיב הריאשמו בוטה הנוצרמ היתוחוכ תא האיצומ לארשי ,דתיה
 וליא .הלאה םיחטשב ם״ואה תוחוכ ובצויש ןכ־ירחא תשקבמו םילשוריו ןלוגה־תמר
 ,תימלועה להקה תעד־יפלכ הזה בוביסב תחצנמ תאצוי לארשי התיה רבדה הרק
 הקחיש וליא ירה ,תויברעה תוצראל רשא ...תימצע־הנגה ךותמ קר הפקתש הנעטב
 תוימינפה תותיזחהו—תולפונ ויה תויברעה תוגהנהה לכש קפס ןיא הזה ףלקב לארשי
 תא הססיב איה" .הגהנ ךכ אל לארשי לבא "...ירמגל תוררופתמ ויה ולאה תוצראב
 הנוחצנב הגישהש המ םילשת הלפמה לע [תיברעה] הבוגתהש הרבסה לע היבושיח
 ךכ ךותבו שדחמ םהיתואבצ תא ןגראל ולחהו וצלחנ םיברעה ...התכיח איה .יאבצה
 ןוכיהל אלא לארשיל רתונ אלו—תניוזמה תיאניתשלפה תיממעה הכפהמה הצרפ
 ו הזה חוכב שומיש השעיי אל םא םג—חוכה ץחלב התגיסנ אובת םויכ .שדח בוביסל
 לככ ,ךכו .םישובכה םיחטשה לש הקולח םוש םע םלועל םיברעה ומילשי אל םויכ
 :תרבוג התקוצמו ,הלש העשפ לש ץובב רתויו רתוי לארשי תעקוש ,שוביכה ךשמנש
 ;םולש־יכרדב (םיטילפה תייעב לש) ןורתפ לע רתוי השקמ איה םיטילפ דוע השרגב
ועה להקה־תעד יניעל הלש תוטשפתהה תונווכ תא תפשוח איה ,םילשורי תא החפסב
 לתוכה תא שוטנלו תגסל הלש היסולכוא תא ענכשל הילע השקי ךכמ האצותכו תימל
 ןכו ,ירמה תורוש לא םיפסונ םיריעצ תפחוד איה ,םיוולש םירפכ הפיקתהב ;יברעמה
 ־ילדו התוכיבס תא הריבגה התע ירה ,היעבה תא לסחל התצר הליחתש ףא .האלה

"...התוק
 םימדמ םינויצהו םיטסילאירפמיאה םא .תיברעה היצקאירה תולועפ .3
 תולועפ לע םיכמוס םהש םושמ קר הז ירה ,םתבוטל לעופ "הנתמהה קחשמ״ש םשפנב
 ,הדובאה התעפשה תא הל בישהל התוטיהלב ,םלואו .םינפבמ תיברעה היצקאירה
 דוכילל יברע םלועב המדיקה תוחוכ תא ףוחדל קר תיברעה היצקאירה החילצמ
 יתרבחה קבאמה תייגוסמ הדירפהל ןיא לארשי םע תושגנתה לש היגוסה" .רבגומ
 —ןימיה תוחוכ תא דדובל הטונ ןורחאה הזה קבאמה תפרחה .יברעה םלועב ימינפה
 לע איה תרמוש םג ןכו—ומע םכסהו יותיר לש תוינידמלו ביואל םירותיוול םיפיטמה
.םימדקתמהו םיינכפהמה תוחוכה לש תדמתמה םתוכירדו םתרכה

יברעה שדחה לאמשה ןמ תולוק
 חותינה ףוסב ימזאנ ר״ד הלעמש תויוגייתסהה ףרח ,ידמל םירדוק תושגר םה הלא
 ,הצחמל־ימשר יטסילאיצוס ןואטבב הספדנ יכ ףא ,ימזאנ לש ותכרעה םלוא .ולש
 ורידגהל שי הז הרקמבש-השקונה יברעה לאמשה תדמע תא תפקשמ איהש רמול ןיא
 ולאב השעמל ןוטלשב קיזחמ "ןשיה לאמשה" תילמרופ הניחבמ ירהש ,"שדח לאמש״כ
 םלועב "שדח לאמש" לע רבדל לכונ םרטב םלוא ."תוררחושמ תויברע תוצרא" תויורקה
 םייק םאהו ,שדחה לאמשה והמ :תולאש יתש לע בישהלו תוסנל היהי יאדכ ,יברעה
? יברע שדח לאמש
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 הנקת־אללו ודוסימ שבושמ והשמ שי יכ םיסרוג ,ילקידארה וא ,שדחה לאמשה יכמות
ובקה לש ןחוכ סויגב הנומט תאזה הרבחה ןוקיתל תירקיעה ךרדה יכו ,םהלש הרבחב
 ישרשל דע קימעמה יוניש ,י ל ק י ד א ר יונישל עסמ ירחאמ הרבחב תוחפוקמה תוצ
 ויהי ,דאמ דע ינלוק שדחה לאמשה היה םש םוקמ ,לשמל ,תירבה־תוצראב .םירבדה
זגה הלאשה ,םאנטייווב תוכבתסהה ןוגכ תויגוס יכ םינעוט "םישדחה םילקידארה"
 לש םינמיס ןהש םושמ קר אל—דדובמב ןהב לפטל ןיא הובגה ךוניחה תייעב וא תיע
 -ויצוסה הנבמב קימעמו ידוסי יוקיל לע תודיעמ ןהש םושמ םג אלא תיללכ הלחמ

.יאקירמאה ינידמ
 וזל המוד תילקידאר העונת היהת תיברעה הרבחה לשו יברעה םלועה לש רשקהב
 םייברעה םייחה תא תורמימה דוסי־תולאש המכ םע דדומתת םא קר המשל היואר
 דוסיה־תייעב תא חרכהב הנלולכת ולא ןיעמ תומליד .תונורחאה םינשה־תורשעב
 תויעבה תא .םיינוריעל םיירפכ ןיב דירפמה םוצעה רעפה תא ,תולשחנו ינוע לש

 ,תיעקרקה המרופירהו היצזינרדומה ,שועיתה םידימעמש תושקה תויתוברת־ויצוסה
 םייחכונה םייברעה םירטשמהש ךכמ םיעבונה הלפשההו זובזיבה תא—הנורחאב אלו
.הילא "ףרטצהל" אלו לארשי תא "תוכהל" אל ןמזה לכ םיחילצמ םניא
 םלועב שדח לאמש לש תועונת םויק לע רבדל המזוג וז היהת הז ןבומב ,ןכא
פוס שיו שי ,העונתכ םייק יברעה שדחה לאמשה ןיא םא םג ,ןכ־יפ־לע־ףאו .יברעה
פאש—"הלפמה רחאל תימצע־תרוקב" לש רבחמה תמגודכ—םייברע חור־ישנאו םיר
 ־ישנאו םירפוסה ןיא תאז םע .שדחה םזילקידארה ךלהמל םיכייש םהיבתכש רמול רש
סאכ ללכ־ךרדב תרדגומה וזל ,תערכמ הדימב אל ףא ,חרכהב םיכייתשמ הלאה חורה
 הלא ברקב םירבדמה־ישאר ,רבד לש ותימאל ;םזילאיצוסב תיטסיסקראמה הלוכ
 ־ישנא ,םיררושמ לודגה םקלחב םה ילקידאר יוניש םיעבותו דוסי־תולאש םיררועמה
 םסרופמה יטסינרדומה ררושמה תמגודכ ,םייטילופ־א םייתורפס םירקבמו תורפס
 דמחא ילע) םינודא רקבמהו ררושמה ,ךרועה ;ונרכזה רבכ ותואש ,ינאבק ראזינ

 רורב רבד לש ומעט .הרארש ףיטל־לא דבע יתורפסהו יתרבחה רקבמהו ;(דיעס
 ־יכרוע—הצחמל־םיימשרו םיימשר םידיקפתב םישמשמה חור־ישנא םתוא :ידמל
 םה ללכ־ךרד—םייקה רטשמל רחא ןפוא הזיאב םירושקה םישנאו ,םיאנותע ,םינותע
 םיפיטמו תונלבוקל יוטיב םינתונ םהשכ .הלחמה ישרש דע תדרל תוסנל ידכמ םיריהז
 תולבוקמה המרופירה תוינכת וא/ו תועדה תא ךכב םיפקשמ םה ליגרב ירה ,םייונישל
 תועצהבו תרוקבה ירבדב םישמתשמ םדצמ םיטילשה .םייקה ינוטלשה הנבמה לע
 .ןבומכ ,"הכפהמה תרגסמ ךותב"—יוטיבה־שפוחו רובידה־שפוחל החכוה תניחב וללה
 ־ןוסיר תומדב גייס תימצעה־תרוקבל שי דימת םש םוקמ ,םירצמב דחוימב רבדה ךכ

."תימצע־הרוזנצ״ו ימצע
 ירצמ רפוס .סופדב יוטיב ידיל תואב ןפוד־תואצויו תוילקידאר תועדש שי תאז־לכב
 ,תימואלניב הליהתל הכזש ןמור לש ורבחמ ?וואקרש-לא ןאמחר־לא דבע ,עודי
 לאמשב קסע וב רמאמ הירוהמוג־לא יריהאקה ןומויב רבכמ־אל בתכ ,"המדאה"
.(1968 לירפאב 10 ,״...םיעדוי םניאש םע שגפיהל ונילע״) לארשיל וסחיו יפוריאה
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ם יילאמש חור־ישנא ברקב ,וירבדל ,תוטשפתמה—תונעט ךירפהל הסנמ יוואקרש
ם הישנ תא ,םיחלשל םידוהיה רוע תא ךופהל ונשקיב" ןהיפלש—ברעמה תוצראב
־ תורסח םילמ״ל וחינהש לע רעטצמ אוה ."המיה םידוהיה תא ךילשהל ללכבו ,תונוזל
י תלומעת רמוח" תושענ ןפוסש—-"תימינפ־תכורצתל םימעפל תועמשומה תוירחא
.קרפה לעש תויתימאה תולאשה תא שטשטל—"ונדגנ לצונמה ןכוסמ
ם יירצמ םיטסיצילבופ םימעפ המכו המכ ןועימשה רבכש—ולא תועד תעבה רחאל
י וואקרש ףיסומ—1967 ינוי—יאמ לש תיאבצהו תינידמה הסובתה תובקעב םיבושח
־ בצמל ישונא ןורתפ" אוצמל ךרוצה לע ורבדב .רתויב םיזעונ םירבד המכ רמואו

:בתוכ אוה ,״הזה םירבדה

א ל םלועל ,םש םהש ןיבו ןאכ םהש ןיב ,םיכושחה םיאנקהש איה ילש יתעד
ם מויק םצע תאש וליפא רשפא !ןורתפ אוצמל םיצור םה ןיא ;ןורתפ ואצמי
ה דיעצ לש תוינידמב םה םיאצומ םתסנרפ תאו תוחיתמה תפרחהמ םיבאוש םה
!םוהתה ףס לע
ר תוי בל־ץמואו הנבה ,םזילאיר ךותמ הב לפטל םיביוחמ ונאש היעב ןיא
.לארשי םע וניתויעבו לארשי־ץרא תייעבמ

ה פירח הפקתה םע לארשי לש התוינידמ לע הפקתה תוזירזב יוואקרש בלשמ אופא ךכ
ה עיבת תולעהל חילצמ אוה ךכ לע ףסונו ,ולש וצרא תוגהנתה לע הדימ התואב
:ידוסי יונישל הרורב

וחוכ תא תונפהל וננוצר .וניתוצראב ןירוח־ינבכ תויחל וננוצר םיברעה ונא
 תא תונבל וננוצרו—השדחה הפוקתה תיינבלו המדיקל ,תרצוי הדובעל ונית
י תוכאלמ ןפואב הרצונש תוחיתמה תוינידמ .ונידי םצעב ונלש היצזיליביצה
פמיאל עייסל תנמ־לעו תינעזג תוטשפתה לש תורטמל לארשי יטילש ידי־לע
ייקמו וניבאשממ לודג קלח תעלוב וז תוינידמ—םזילאינולוק־ואינלו םזילאיר
ת או םייחה־תמר תא םיבירקמ ונלש םייברעה םימעה וב ילמרונ ־יתלב בצמ תמ
ו נילע הפוכ לארשי לש תונפקותה תוינידמ .םיפסכנ םה ןהילאש תוריחה
ם יבוט םייחל ותוכז תא בירקמ יברעה חרזאה םהבש םיניקת־יתלב םיאנת
.תומדקתהל ויתופיאש תאו תוריחל ותקזח תא ,רתוי

, םירז םיינלאמש חור־ישנא וגשש "תואיגש״ה ירחאמ ול חונב רתתסמה ,יוואקרש

ד גנ וחטוהש רתויב תוטובה ןמו תורומחה ןמ יאדו איהש המשא חיטמ אוהש ופוס
ץ וחמ ליכשמ םוש ןיא .טרפב רצאנ לש ותוינידמ דגנו ללכב םייברעה םירטשמה
, לארשי םע םבירב םיברעה לש תיתימאה םתרטמ רבדב תמאה תא עדוי יברעה םלועל
:דועו תאז .רומאל יוואקרש בתוכ

ב ייח ובש םירבד־בצמ םע םילשמ היה אל וללה םיליכשמה ןמ דחא ףא
ם יעדוי םה ןיא .רתוי םיבוט םייחלו תוריחל ותקזח תא בירקהל וננמז־ןב חרזא
ויצה ידי־לע תרצונה תוחיתמה ןמ האצותכ ונא־וניתוצראב םילבוס ונא המכ
ת ירכ שי וליאכ רכדה המוד .לארשיב תונפקותה תוחוכו תימואלניבה תונ
ה מגמ ךותמ וז תוחיתמ לש הילצנמ ןיכל תוחיתמה ירצוי ןיכ השודק־יתלכ
! העפשהו הררש םהל שוכרלו םדאה דוכככ ללעתהל ,תויוריחה תא אכדל
.(.ר.נ—ילש תושגדהה)
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 הטובו הפירח תרוקב םהב תעלבומ .דבלב הרכה־קפס ךותמ ורמאנ ילואש ,הלא םירבד
 ,ןכא .םירצמ לש וז תא איצוהל אלב ,הווהב יברעה םלועה לש תוינידמה תוגהנהה לע
יתמה ןכא יכ וארי אל יוואקרש ןוגכ שאר־ידבכו םינובנ םירצמש חינהל היהי השק
 יבגל וז תוחיתמ הדימעמש תולודגה תועיבתהו—לארשי םע סומלופה ללוחמש תוח
ילשל תשמשמ—רבדב תוברועמה תוצראה לש דחאכ םיילכלכהו םיינידמה םיבאשמה
 ףקות לידגהלו תוירבה לש דוסיה־תויוכז תא סומרל ,תוריחה תא אכדל הלתמא םיט
 ינוי תאוש רחאל םינושארה םישדחבש ךכל םינמיס שי ,רבד לש ותימאל .הררשו

 עורזה-חוכב שומישה ןמ לודחל יולגב לאמשה ישנאמ םיירצמ םיליכשמ הברה ופיטה
 ןורתפ" רחא שפחל ופידעה תאז תחתו ,יאניתשלפה ךוסכיסה ןורתפל ךרד תניחב
 יניינעל ןוחריה לש 1967 רבמטפס תרבוחב .םירותיו הלא-יא ריחמב םג ולו ״ינידמ
 הירוהמוג־לאל המודבש) ריהאקב אצויה ב ת אב־ ל א היגולואידיאו תוברת
 ,(םירצמב טילשה ינידמה ןוגראה ,יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה לש יוטיב־ילכ אוה
 םיליכשמה ברקב "םיצצורתמה םימרזה" תא גווסל ,חלאצ שאבע דמחא ,ךרועה הסינ

 ולש ןויסנה תא רידגהש ,חלאצ .ינוי־תמחלמ לש היתואצות לע הבוגתב לאמשה ןמ
 יבגל תונוש תושיג שלש תואטבמה תוצובק שלש הנמ ,"תילאוטקלטניא הקתפרה״כ
;ןודינב תושעל ךירצש המ

."ינידמ ןורתפ״ל םיפיטמה ,"םייתואיצמו תעד־ינב" םירפוס
."יאבצ ןורתפ״ל םיפיטמה ,"חומ־ימומח םיבהלנ"
 הפירח הלדבהב םיריכמ םניא ךכיפלו תובהלתה םע המכח םיבלשמ״ה הלא

."יאבצל ינידמ ןורתפ ןיב
 ,ינידמ ןורתפל ךרדה אוה יאבצ ןורתפש םירובסה" םישנאה םה ,חלאצ ריבסמ ,וללה
 ןורתפ םיחוד םניא הז םרז לש וירבוד ,תרחא ןושל ."יאבצ ןורתפב ךרוצ שיש הדימב
נתה ויהי ןכ םא אלא"—הדיחיה הפולחה תא יאבצ ןורתפב םיאור םה ןיא ףא ינידמ
."טלחהב ותוא םיבייחמ םיא

 הברה "יאבצ ןורתפ״ו "ינידמ ןורתפ" םיחנומה וחפיק ירצמה ינידמה שומישב ,הנהו
 םיגשומה וכפה ולש זעונה גוויסל חלאצ שגינש רחאל םייתנשמ הלעמל ;םתוריהבמ
 איה הביסה יכ ידמל רורב .ריהאקב דחא־םהש־םינש תניחבב טעמכ תויהל וללה
 ינידמ ןורתפ רחא רותל ,רמולכ—תישילשה הפולחב רטשמה רחב רבד לש ופוסבש
 ךכמ האצותכו—הז ןיעמ ןורתפ גישהל ןיא יכ חכוי םאש תילכתב ריהבהל ךכ ךותבו

.הז ןיעמ יאבצ ןורתפ שקובי ןכא—יאבצ ןורתפב "ךרוצ״ה חכוי
 לע בתכ רשאכ חלאצ זמר יאבצו ינידמ רדסה לש הז "בוליש" לעש קפס ןיא םנמאו

 יסופיט ינש ןיב רוריבב םילידבמ םניאו "תובהלתה םע המכח םיבלשמה" םישנאה
 תכל־תוקיחרמ ויה המכ דע הלאשב אוה ןאכ ונניינע םלוא .הנמ םתואש ןורתפה
 לכב" הארנה יפכ ,ינידמ ןורתפל ופיטהש םישנאה לש םהיתובשחמ "תוינוציק״ו

 םינפ־םושב יכ ףא ,ףכה תא העירכה אל םתרותש ידמל אוה רורב ,הרואכל ז "ריחמ
 רטשמה לע םהלש תרוקבהש רתויב רבתסמ .םנולשכ תוביס תא תולגל אוה לק אל
 התיהש יד אל וז תרוקב .םהירכועב התיהש איה המינפ םירצמב םירבדה ךלהמ לעו

.תכל־תוקיחרמ תומרופירל תויפיצפס תושירד התוולתנ םג אלא טלחהב תשרופמ
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 תאזה תרוקבה תרטמש רורב וידיסח ידי־לעו הז םרז לע בתכנש טעמה ךותמ ירהש
 קר אל הדגנתה איה .רצאנ לש ותורמ םצע וליפא—רבתסמו ,ומצע רטשמה התיה
 םיווק״ל םירצמ לש התלפמ תא הסחיי ףא אלא לארשי םע ךוסכיסה לש ולוהינ ךרדל
 ־יטסילאיצוסה־דוחיאב םיאטבתמ םהש יפכ םירצמ לש ינידמה ןוגראב "םיילילשה
ומדה רסוח לע רעצ העיבהו הז גוסמ ןוגראל הפולחל הפיטה איה !טילשה יברעה
 לע העיבצהו הפיצחה וליפא איה .תויטרקומד תויוריח ןתמל הארק םג ףא היטרק
 דצמ תילהנימהו תינידמה הררשב יתורירשה שומישה לעו קוחה ןוטלש רדעיה
 םוש ילב םירצמה לכ לע לושמתש רתוי תרדוסמ הטיש ןוניכל הארק איהו ,הלשממה
יסח ונעט ,ץוחבמ בצמה לא תיבמ תושירדה תא םרשקב ,ףוסבלו .קוחה ינפל הילפה
 גוס ותוא וחימצהו דחי ורבח רטשמה לש הלא "םיילילש םיווק" יכ הז םדז לש ויד
 ינוי לש הלפמב ףוסבל ומשא רשא םהש תוליעי־רסוחו שפנ־ןויווש ,תוננוכ־רסוח לש

 ,ויתובוחו ויתומישמ תעדות תא וב רידחהלו הכלהכ םעה תא סייגל םיצור םא .1967
 םג שי ;קוחה ןוטלש תא חיטבהלו ויתויוריח תא ול קינעהל שי ,וללה ונעט ךכ
.ןוילע ימואל סרטניא לש ןינע הכרעמה התשענ התעש הדבועה לע םעה תא דימעהל
968 1 תנש ךשמ .תאזה המגמל םיפיטמה לוק תא םיעמוש ןיא בוש ,רבכ ונזמרש יפכ

 ךרעו יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה לש הנבמב םיינוגרא םייוניש המכ רצאנ גיהנה
 לש םירקמ המכ ועקוה ;ןוחטבה תוחוכ לש םינוילעה םיגרדב םילודג םירוהיט המכ
 ללכ־ךרדבו ;ונודנו וטפשנ םימשאהו םימיוסמ םידיקפ דצמ הערל הררשה לוצינ

 ־בר וכרוע ,לכייה ןינסח דמחומ לש הז םללכב—רתוי הברה םיבר תולוק ושרוה
 תויטרקומדה תויוריחה לש ןתבחרה תוכזב עמשיהל—םארהא־לא לש העפשהה
 לש םהידי תא קזחל וטנש םיינוציח תוערואמ המכ םע דחי ,הלא לכ .םירצמב
מהמה םיעוזעזה ןמ ששואתהל רטשמל ועייס ,"יאבצ־ינידמ ןורתפ" ןיעמל םיפיטמה
 ןשיהו שדחה ,"ימשר״ה לאמשה תא וענכיש יכ םג המוד .הסובתה לש םינושארה םימ
 ויה יאדו .ףסונ ןויסנל תונמדזה ול תתל יאדכ יכו ותלכי יפכ השוע רטשמהש ,דחאכ
 השעמלש—םהיתופקשהב והשמ וגישה יכ ויה םירובס ףאש םידחא ירצמה לאמשב םג
.םהיתושירדמ המכ יפ־לע תוחפל לעופ רטשמה

תוסרג י ת ש—ם ידוהיהו ם ז י ם ק ר א מ ה
 ןיבו ןשיה ןיב—יברעה לאמשה לש ותדמע תא הכלהכ ךירעהלו תוסנל לוכי םדא ןיא
 לש אשונב תיברעב ומסרופש םיבתכה ןמ תצקל קקדזהל ילב לארשי יפלכ—שדחה
 ןיב קומע גוליפ םייקש איה הדבוע .םידוהיה יפלכ םזילאיצוסה תדמעו םידוהיה
קלטניאה םימוסריפהו—םידוהיהו תונויצה ,לארשי תלאשב םיברעה םיטסיסקראמה
 תיטסיסקראמה הדמעהו ליאוה .ןודינב ץק־ןיא םיחוכיו םיאיבמ םייברעה םיילאוט
 םיחותינ ינש לע דומענש ןאכ ונל היהי יד ,ידמל העודי ולא תולאשב תיסאלקה
ת ורייבב 1969־ב רוא הארש רפס אוה הלאמ דחא .המחלמה רחאלמ אשונה לש םייברע
 תאמ (תידוהיה הלאשהו םזיסקראמה) "הידוהי־לא הלאסמ־לאו היסכראמ־ לא" ומשו
.תינוציקה תיברעה תונמואלה לש םיישארה םיגולואידיאה דחא ,שולע י׳גאנ
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 ,טעמכ ינדחי ,עירכמ ןינע ול רשא יולת־יתלב טסיסקראמכ שולע תא ראתל רשפא
 אוה ולש המדקהב :ידמל השק המלידב יורש אוה ךכ םושמ .תיברעה תונמואלב
 ,ותירב־תלעבו םזילאירפמיאה דגנ ונלש קבאמה איה תירקיעה הכרעמה" יכ עבוק
 ־בהש רמואו ףיסומ אוה "...הזה קבאמב ונתירב־ילעב םה םיטסיסקראמהו ,תונויצה
 הז לכ לבא—ושענש תואיגש ןקתלו העלגתנש הנבה־יא קלסל תנווכמ" ולש תרוק
 ןיאש טלחהב רורב ,תאז םע ."יעדמ חותינ לש תיטסיסקראמ הטיש רואל [השעיי]
 ספתנ תאז תחת .יעדמה חותינב אל םג תיטסיסקראמה היגולודותימב אל קבד רבחמה
.תיטבש תונמואל לש קפואה־תורצ ,תוינעזגה היתונשמל הלקנ־לע אוה
 הנושארה .תוירקיע תופוקת שלשל ולש תרוקבה תא שולע קלחמ ,תיגולונורכ הניחבמ
 הלאשלו תונויצל סחיב תלפטמ הינשה ; 1947־ב תמייסמו סקראמ לראקב תחתופ
; 1967־ל 1948 ןיב תונושה תויטסינומוקה תוגלפמהו תוצעומה־תירב וטקנש תידוהיה
 לארשי יפלכ ,רבחמה תעדל ,תיתימאה תיטסיסקראמה הדמעב תקסוע תישילשהו
שפא ןיאש אוה םירודמה תשולש לכב שולע לש יזכרמה ןועיטה .ינוי־תמחלמ רחאל
 תוגלפמה לש וקה לע דמוע אוהשכ .םידוהיל םינויצ ןיב יהשלכ הנחבה עובקל תור
 השלוח" לע עיבצמ אוה 1947־ל המדקש הפוקתה ךשמ הז אשונב תויטסינומוקה
 םינומהל תונויצה ןיב לידבהל ןויסנה רמולכ ,[ולא תוגלפמ לש ןתדמעב] הרומח
 לארשי־ץראב תידוהיה־תיברעה הוחאה תמסיסל ףיטהל ןהל המרגש השלוח—םידוהיה
 םג םידוהילו םיברעל תיאמצע תיאניתשלפ הנידמ ןעמלו תונויצהו םזילאירפמיאה דגנ
."דחי
 ונינפל ןאכו .ואןלמב רבחמה לש ןימאמ־ינאה תא ונא םיאצומ ןורחאה רודמב לבא
 ןיאש קר אל אוה עבוק ןאכ ירהש !דאמ דע יטסיסקראמ־יתלבו יעדמ־יתלב חותינ
 תידוהיה תדהש ףא אלא לארשי־ץראב םיידוהיה םינומהה ןיבל תונויצה ןיב דירפהל
 אוה ידוהיה לש ותעדות תא עבוקה רבדה" .ותוהמ םצעמ לוספ והשמ הב שי המצע
 ןיב רוחבל היה ןירוח־ןב וטיגה לש ידוהיה" .תחא הדוקנב רמוא אוה ,"ולש תדה
 םג זמר זמור אוה ןאכו ,תרחא הדוקנב אוה עבוק ,"המלש תוחרזא ןיבל ידוהי ותויה
 ךכב םשא ומצע אוה היה ירה תיתדה ותנומא לע רתוול בריס ידוהיהו ליאוהש ידמל
 :רומג בל־יוליגב ולש הזיתה לכ תא איבמ אוה ףוסבל .רבד לכל חרזא בשחנ אלש
 תא וינפל חתופ היה רבדהו ,תושונאה לא ברקתמ היה ותד תא ידוהיה שטנ וליא"
 ותיירב עבטמ ידוהיהש הנעטה לא אוה עשפכ ךא ןאכמ ."המדיקלו רורחישל ךרדה
 השקתמ רבחמה ןיאש המוד םג ןכ .תושונאה ביואו טסילאירפמיא ,רנויצקאיר אוה
 רמוא ,"דציכ" .לארשי ידוהי ברקב לאמש םוש ,תויהל לוכי אלו ,ןיא יכ ןועטל ללכ
 ?תאזה תיטסילאירפמיאה תושיה ךותמ תאצל תילאמש העונת הלוכי דציכ" ,אוה
"...ףדרמו לצנמ ,טסילאירפמיאל ידוהי לכ ךפה לארשי־ץראב בצמה
 הירוטסיהה לש יתד־ודבספ ,ינעזג שוריפ לש לוצליצ שולע לש ויתונקסמל ןהל שי םא
 ןהש םורגל ןיא םוקמ־לכמ—קוחד םג ולו ,יטסיסקראמ שוריפ לש רשאמ רתוי הברה
 ללכ־ךרדב םיהוזמה הלא ,הברדא .םייברע םיטסיסקראמ לש םהיתונקסמ תא תוגצימ
תיטסילאיצוסה הדמעה לע תרחא הפקשה ולעה דימת יברעה םלועב םיטסיסקראמכ
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 םייאניתשלפה הלירגה־ינוגראו ליאוה .לארשיו תונויצה ,םידוהיה יבגל "הנוכנ״ה
 םיבתוכש המ לכב יזכרמה אשונה םויכ םה דיתעה לע םהמ דחא לכ לש ויגשומו

 וחתפתה הלאה םינוגראל תוסחיתה ךותמ ירה .יברעה־ילארשיה ךוסכיסה לע םיברעה
 ־ןוגרא שאר םויכ אוהש ,תאפרע רסאי .יברעה לאמשה לש הדמעה־תוטיקנ בור
 תזעונה הנעטה תא םעפ עימשה ,"חתפ־לא" ןוגרא שאר םג ומכ יאניתשלפה־רורחישה
 תיתימאה תיטסילאיצוסה היגולואידיאה םויכ איה ולש ןוגראה לש היגולואידיאהש
 ־יתלבו תיטרקומד ,תישפח הניתשלפל ףיטמ אוהש ךכל היארו ,יברעה םלועב רתויב
 "חתפ־לא" ישנא םינומ הז רדס יפל) םימלסומו םירצונ ,םידוהי ויהי הב רשא תינעזג
 הניתשלפ" לש היסולכואה בכרה לע םירבדמ םהשכ תונומאה שלש תא ללכ־ךרדב
 תויתוברתו תוינידמ תויוכזמ םינהנו תידדה הנבהבו תודידיבו םולשב םירד ("השדחה
 לש רורב וק ולש םיינלאמשה םיגולואידיאהו תאפרע םיחתומ ,שולעמ לידבהל .תווש
.תינויצה העונתלו םידוהיל ,תודהיל לארשי ןיב הנחבה
 ־ינוגראל הבוט הצע תתל ושקיבש םייאניתשלפ־אל םיטסיסקראמ לש םתדמע םג ךכ
 ןוחריה לש ישארה ךרועה ,ילו׳ח־לא יפטול .היגולואידיא רחא םשופיחב הלירגה
 עפש ןתונ ,םירצמ לש םייטסיסקראמה םירפוסב בושחהו העי ל ט* ל א יריהאקה
 היגטרטסאהש בתוכ אוה .ןורחאה ןמזה ןמ ולש םיישארה םירמאמה דחאב ולאכ תוצע
 .תוילאוטקאו תוינויח תולאש רפסמ ינפב תדמוע תיאניתשלפה תודגנתהה־תעונת לש
 ,תירוזאהו תימואלניבה ותדמע ,"שדחה בצמב יתכלממה רטשמה ביט" :ןללכב
 לש רטשמל רשאב ."לארשיב וישכע םיבשויה םידוהיה ינוילימ 2.5 לש םלרוג״ו

 לש ידוהיה יפואל דוגינב"—ינוליח תויהל וילעש ילו׳ח־לא עבוק ,השדחה הנידמה
 החותפ תויהל הכירצ השדחה הרבחה ...ולש תוינעזגה יאוולה־תומינ לכ לע ,לארשי
 הגרדממ םיחרזאל הקולח וא הילפה םוש ילב םימלסומהו םירצונה ,םידוהיה לכל
 ויתוסיפת תא חרכהב הפוכ השדחה הנידמה לש חותפה ,ינעזג־אלה הזה יפואה .׳בו ׳א
."היחרזא לש תובוחהו תויוכזה לעו ,היקוח לע ,הנידמה תקוח לע ויתונורקעו
 םזילאירפמיאה דגנ קבאמה ךותמ חמציש ,שדחה רטשמה בייח תימואלניבה תיזחב
 .רוזיאב םישדחה רורחישה תוחוכמ דרפנ־יתלב קלח תושעיהל ,דחאכ ןשיהו שדחה
."ןוכיתה חרזמב שרשומה ףוג תושעיהלו רז עטנ תויהמ לודחל וילעש רבדה שוריפ"
 לש היעבה :תוידוסי תויעב יתש ינפב דומעת ,ילו׳ח־לא ףיסומ ,השדחה תואיצמה
 ־ץראל ורגיהש םידוהיה ינוילימ 2.5 לש וזו ,םהיתבמ ושרוגש םיאניתשלפה ינומה
 העיצמש םדקתמה יגטרטסאה ןורתפה" .הב ודלונ םהמ קלחו—הב ועקתשהו לארשי

 ־תוכז ןתמו ,דחא דצמ ,םתדלומ לא הניתשלפ ינב לש םתרזחה אוה תודגנתהה־תעונת
 ־אלה תואיצמב תויחלו ףיסוהל שקביש םידוהיה ינוילימ 2.5־מ דחא לכל האלמ חרזא
 הדיפקמ" תודגנתהה לש השדחה היגטרטסאה ירה ,ילו׳ח־לא ירבדל ."השדחה תינעזג
 תינעזג ,תינויצקאיר העונתכ תלספנה איה הדבל תונויצה .תונויצל תודהי ןיב לידבהל
 ,שדחה רטשמה תאז השעי אל םא ."רוזיאב םייטסילאירפמיאה םיסרטניאה תורישב
ל א) .תינעזג־יתלב ,תררחושמ הרבחכ ומויק תליע חא חפקי ירה ,ילו׳ח־לא םייסמ
.(1969 לירפא ,ריהאק ,ה ע י למ
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 ימואלניבה ןוירנימסה יריצ ןיב ילו׳ח־לא ץיפהש ,אשונ ותוא לע רתוי טרופמ רמאמב
ן ויצל ,1969 רבוטקואב 1־8 םימיב ,תיטייבוסה הילוגנומ תריב ,הטא־המלאב ךרענש
 *יטאנרטלא תונורתפ השולש לע ירצמה טסיסקראמה רבדמ ,ןינל תדלוהל הנש האמ
ומדה ןוויכה" הז ,אוה רמוא ,ןושארה .יברעה־ילארשיה ךוסכיסל חווט־יכורא םייב
 םידוהיה בולישל ףיטמהו תוימשיטנאל ןה וטיגל ןה דגונמה ,יטסילאיצוסה ,יטרק
 ...ינעזגה ינויצה ןוויכה" אוה ינשה ."םייח םה םכותבש םימעה ןמ דרפנ־יתלב קלחכ
 ימשיטנאה ןוויכה" אוה ישילשהו ;״תיעזג הניחבמ רגוסמ ,ינמואל ידוהי וטיגל ףאושה
 הרחב ,ילו׳ח־לא עבוק ,תיאניתשלפה רורחשה־תעונת ."יטסיניבושה ידוהי־יטנאהו
.(1969 רבמצד ,ריהאק ,ה ע י ל ט ־ ל א) .הנושארה ךרדב

 תויונמדזהבו םיעטוקמל ועמשוה ,הלעמל ואבוהש יפכ ,ילו׳ח־לא לש ויתורהצה
ומד ,"תיתד־בר" הניתשלפל עגונב םימוד םייוטיב הברה דוע .1969 ךשמ תונוש
 ־רבד םיעמשומ ,ןויוושבו תודידיב םימלסומו םירצונ ,םידוהי דחי ויחי וב ,תיטרק
 הב הרומגה תינויערה הכובמל תודע םלואו .םהיכמותו הלירגה ינוגרא יפמ ומויב־םוי
 םירבדמ םהלש רתויב תימשרהו תכמסומה תחאה הדועתבש איה הלא םינוגרא םילעופ
 הלבקתנש "תיאניתשלפה תימואלה הנמא״ל יתנווכ .ירמגל תרחא ןושלב המודמכ םה
 ־ןוגרא לש הנוילעה תושרה ,"תיאניתשלפה תימואלה הצעומה" ידי־לע 1968 ילויב
:ואולמב וז הנמאב יששה ףיעסה ןושל ךכו .יאניתשלפה־רורחישה

 ."םיאניתשלפ ובשחיי תינויצה השילפה תישארל דע הניתשלפב עבק ויחש םידוהי"
 לארשי־ץראל ח״תפה לש תרהצומה הטויטה םע בשיתמ וניא טושפ הז רבדש רורב
 .םהיתויוכזב םיווש םידוהיה לכ ויהי הב תיתדע־יתלבו תיטסילארולפ ,תיטארקומד
 .תוועמה תא ןקתל וסינו—הנמאנ ךכב ושח רשא ח״תפה לש ורשי־יצילמו וירבודמ שי

 ־זכרמ תא להנמה ,תורב לש תאקירמאה הטיסרבינואה ןמ גיאצ ףסוי רוסיפורפה
 תכרעמל בתכמב ולשמ רבסה רסמ ,יאניתשלפה־רורחישה־ןוגרא לש ןונכיתה
 זאמש" ,אוה בתוכ ,"הז אוה בושחה" .(1970 ראורבפב 28 ,ןודנול) ם סייט ה
 יפלכ םיאניתשלפה תודמע ושענ ,ינוי־תמחלמ רחאלו ,תמחול תודגנתה־תעונת המק
 ,תיששה תימואלה הפיסאב ,1969 רבמטפסב ךכ .תוחפ אל ,רתוי תוילרביל םידוהי

 רורחישל תיממעה תיטרקומדה תיזחה ,ח״תפ) תוישארה ודנמוקה־תוצובק ושיגה
 רתיב ריהבהל ידכ [הנמאה לש] יששה ףיעסל ןוקית תעצה (הקיעאצ־לאו ,הניתשלפ
 ררחתשהל םהילע היהיש הזל טרפ ,אוהש גייס לכ ילב ,םידוהיה לכ לע לח אוהש תאש
צונהו םימלסומה םיאניתשלפה םע םולשב תויחל םיכסהלו תויטסילאינולוק תודמעמ
 הפיסאה תארקל וז חורב יששה ףיעסה תא שדחמ חסנל הנשמ־תדעו התנמתנ .םיר
 תאפרע רסאי םע ןויאר ךותמ עטק גיאצ רוסיפורפה טטצמ ןכ־ירחא ."האבה תיללכה
 ח״תפה גיהנמ יפמ רסמנ וב ,1970 ראוניב 20 םוימ ,״ראוונא־לא״ יתורייבה ןותעב
 ...תיאניתשלפה הכפהמה התלעה ותואש" תיטרקומד הנידמ לש ןויערה יכ פ״שא שארו
 ,ינויצה הנבמה תא רעבלו ץראה תא ררחשל ארוקה ידוסיה ןויערה תובקעב אב
 רשפאתש ,ינשבוכהו עשפנה הזה הנבמה תוברוח לע תיברע תיטרקומד הנידמ םיקהלו

."תובוחו תויוכז ןויווש ךותמ םידוהי םע תויחל םייאניתשלפ םימלסומלו םירצונל
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 תינכת גיאצ רוספורפכ םדא יניעבש ,הגאדל המ־רמוח םג ,הבורמ הינוריא ךכב שי
 (!"תיברע תיטרקומד הנידמ") הכלהל תוריתס־תלוכא הכו השעמל תינסרה הכ
.ךכ־לכ תישעמו תינויגה תיארנ

"תיתוברת הכפהמ"
 לש ורבחמו יוואקרש ,זופחמ ,םזע־לא ומכ תועד־יגוהו םירפוס לש םהיתויואטבתה
 התואב תונווגמו תובר תויברע תויואטבתהמ תודחא קר ןה "תולעתה עבש" הזחמה
.רתויב םיידוסיו םישק חור־יכלהו תושגר לע תודיעמ ולא תויואטבתה .חור
פהמה הבשחמב שדח בלשל ןה ןמיס אמש וא דבלב תויתתיכ תויוחצנתה ולא םאה
 ויהש םיגשומהו תוזיתה לכב שדחמ ןייעל יברעה םלועב םיברמ םולכ ?תיברעה תינכ
 תיברעה תיליעה לש הירבודמ המכל ןימאנ םא ?ינוי תמחלמל דע וכותב םיכלהמ
 חטשב םינושארה ןמ היה ומצע םזע־לא .רבדה ךכ ןכאש קיסהל ונילע ירה תינכפהמה
 תרוקב" םשב שדח רפס ומסרפב המוצע המוהמ ררוע הרבעש הנשה יהלשבו !הז

 תונוטלשה ודקפ רואל רפסה אציש רחאל דימ .(1969 ,תורייב) ״תיתדה הבשחמה
 הארנה יפכ הליב הב) ץראה תא בוזעלו ויתורורצ רורצל םזע־לא ר״ד לע םיינונבלה
 ־םירשע ךותב (יעראה ונכשמ תא הב עובקל טילחהש וא תימדקא ןותבש־תנש
 ופוסבו םידידי תיבב הסחמ אצמ תאז תחאו הדוקפה תא הרמה םזע־לא .תועש עבראו

.ןידל דומעל ארקנ רבד לש
 תודחאש ,תויאטיסרבינוא תואצרה לש הרוש בכרומ םזע־לא ר״ד לש שדחה ורפס
 שער ררוע רפס תרוצב ןמוסריפ ירה ןכ־יפ־לע־ףא—תע־יבתכב רוא ואר רבכ ןהמ
 —יתדה דסמימה תא רפסה סיעכה לכ־םדוק .המוהמה הקמונ םיקומינ ינשב .ארונ
 הבשחמה לש תינויע תרוקבב קפתסה אל םזע־לאש ינפמ—דחאכ םירצונו םימלסומ
 רבחמה היה עודיו ליאוה ,תינש .תדה לש ישממה להנימב םג עגנ אלא תיתדה
 אלו יתדה דסמימה לע ןעשיהל הטונ ומצע אוהש—ירצאנה רטשמה לע ותרקבב
 ,תינידמ היגוסל והוכפהו ורפס לע וצפקש םישנא ואצמנ—ותעפשה תא םולבל
 תוצמשהב תכל וקיחרה תורייבב ריהאק ידהוא םינותע םג ומכ םיירצאנ םיגוחו
!תונויצה תורישב לעופ אוהש וילע ולפטש ךכ ידכ דע
 ילאוטקלטניא תיב־קדב לש םינצינ לע רבדל המזוג וז היהת אל ילוא ,הכ םאו הכ םא
 יתוברתה־ינידמה ןואטבה ,ב א ד א ־ ל א יתורייבה ןוחריה .םויכ יברעה םלועב ללוכ
 ־הכרעההו שפנה־ןובשח ךשמהל תכרעמ־ירמאמב ארק ,תיברעב הלעמב־ןושארה
 םיקאריעה דחא ."תיברעה תיתוברתה הכפהמה" לע דחוימ ןוילג ןיכמ אוהו ,תשדוחמה
 ארקשכ השדחה המגמל רתוי םלש יוטיב ןתנ ,יוואזע-לא לדא׳פ ,וב םיפתתשמה
 ,"םייתוברת םידממ תלעב תינכפהמ הבשחמ״ל ןועברה לש 1970 ראוני תרבוחב
 הויח ,"שדחה יברעה רודה" לע ורבדב ."תואופק תוינחור תורגסמ״מ תוקחרתהלו
 בייח יכו—חלכ םהילע דבא לומתאה לש םינכפהמהו םיטסינרדומהש העדה תא יוואזע
 רוד לש ומוקמ תא םמצע םה וספתש ךרדכ שממ םמוקמ תא סופתל שדחה רודה
"םייניב־רוד" לש תונורסחה דחא .תינחור הניחבמ רתוי וירמש־לע־אפוק ,רתוי ןשי
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 םיהנומה־ןושלב םהל םדוקה רודה ישנא םע ורביד וישנאש אוה ,יוואזע־לא בתוכ ,הז
 אוה תמאב ץוחנה רבדה םלואו .ולאה תוחנהה תא ולביקש זמרתנ ןאכמו ,וללה לש
 ידכ אל" ,יוואזע־לא ןעוט ,תושעיהל בייח הז רבד .םיגשומה םלועב רומג תיב־קדב
 שייבתנ אל רשא תדלומ תונבל ידכ אלא תאזה המחלמב םינש וא דחא ברקב חצנל
."שדח יברע םדא תונבל ידכו—הילא ךייתשהל
 םילבוקמה םיכרעהו םיגשומה לש הרומגו תללוכ היזיברל ןאכמ תעמתשמה האירקה

קלטניא םיגוחב הצופנ—"יברעה םדאה" לש שדחמ־האירבל האירק ידכל תעגמה—
 תורפסל קיתו רוסיפורפ ,דאווע סיאול ר״ד .1967 תמחלמ זאמ םייברע םיילאוט
 עסמ ראית ,םארהא־לאלש יתורפסה ךרועה םויכו ריהאק תטיסרבינואב תילגנא
 והשלכ ינפוג ילוחמ אל המלחה—"המלחה לש לויט״כ 1969 ץיקב הפוריאב ךרעש
 וניתועש תא וכפה" רשא תוערואמ—1967 ינוי תוערואמ לש ארונה םלהה ןמ אלא
 ,םלהה ."תורוד לע תורודל וניתונש תאו םינשל ונישדח תא ,םישדחל ונימי תא ,םימיל
 שפנה תא רידקהו השוב בורמ בלה תא רבש ,םיבצעה תא רעריע" ,רמואו אוה ףיסומ
 .ותדלומ לש תיחכונה התרצ ביט תא רידגהל דאווע ר״ד הסנמ רחא ."שואיי בורמ
 אל ,תינידמ אל ,תיאבצ אל איה ונתרצש ינא רובס" ,בתוכ אוה ,"רבד לש ורוציק"
 הרצ יהוז—תחאכ ולא לכ יהירה ; תינחור אל ףא תירסומ אל ,תיתרבח אל ,תילכלכ
 ונממ תינימש קרש ןוחרקל הלושמ םירצמ" :רמואו ףיסומ אוה דועו ."׳תיתוברת׳
 —ןוחרקל םימוד ונייח .הלוצמב תוראשנ תוינימש־עבש וליאו םימה ינפ לע תיארנ

 םידמוע ונא .םייניבה־ימי תכשחב תוינימש־עבש ,םירשעה האמה רואב םהמ תינימש
 )סנסנרה לא םייניבה־ימימ רבעמה תפוקתב היורש הפוריא התיה וב בלש ותואב
 רזח רשאכו—לפנ דלונ קוניתה לבא ...הרשע־עשתה האמב ונוזחא םילבחו םיריצ
 תיתימאה הכרעמה .םחר ילב והוליפה בוש השדחה האמה ףס לע םקרתהל רבועה
 היטרקומדה לא וליפא יכ המוד ;המדיקהו היצקאירה ןיב ,שדחהו ןשיה ןיב איה ונלש
 תיתד המרופירל ,םזינאמוהל תרתוחה העונת רדעיהב עיגהל ןיא םזילאיצוסהו
.(10—7 ע״ע ,1970 ,ריהאק ,״1969 ,הפוריאב ןועגשו תונמא״) .״תיתוברת הכפהמלו

תיתורפסה תיזחב
 הפקשהה ןמ בר קחרמ קוחר אוהש רורב ,הלעמל םכוסש יפכ ,ילו׳ח־לא לש חותינה
 לבא .תידוהיה הלאשהו לארשי לע שולע י׳גאנ לש ,השעמל תינעזגה ,תיתד־ודבספה
 יוליגה אוה ןיא םינפ־םושב לוכיבכ־םייטסיסקראמה הלאה םיחותינה ינש ןיב קוליחה
 ועלקנ םהילאש ישגרה ןוזיאה־רסוחלו תיללכה תילאוטקלטניאה הכובמל דיחיה
 המצמטצה אל הכובמה ,ןכ לע רתי .1967־ב םמע תסובתמ האצותכ םייברע תועד־יגוה
 איה ףא—םירצמב דחוימב—תיברעה תורפסה .היגולואידיאהו חורה ימוחתב ללכ
 םג ומכ וננמז־ינב םיברע לש םתבשחמבו םתביתכב ,םצעב !הפירח הרוצב העפשוה
 תויהל (ינויב השימחה) "ןאריזח ןמ סמא׳ח־לא" יוטיבה ךפה תיתורפסה םתושיגרב
 ־ויצוס עקבימלו הירוטסיהב ישממ הקולח־וקל ןויצ ,ילטנדנצסנארט גשומ ןיעמ
קסועה ינוי רחאלמ תיברעב תע־בתכ לש רמאמ וא רפס לכ וחתיפ .עירכמ יתוברת



37ול רבעמו םעזה

 'בורקו ,םויכ תיברעה תורפסה וא תיברעה הרבחה ,םייברעה םייחה לש דצ הזיאב
 רחאל" וא "ינויב השימחה ינפל" ןוגכ טפשמב חתופ רבחמה יכ ואצמתש יאדוול
 עיבמה ,םסאק־לא חימס ילארשיה־יברעה ררושמה "".ינויב השימחה לש הסובתה
 ברקב ררושה חורה־ךלהל בקונ יוטיב ןתנ ,םוקמ לכב םיברעל ותדהא תא יולגב
."שדחמ ונלוכ ונדלונ ינויב השימחב" :הרושב םיברעה
 איה ךכיפלו—לארשי םע ךוסכיסב רתויב העוקשה תיברעה ץראה איה םירצמו ליאוה
 שפנה־ןובשח רקיעל ונא םידע הב ירה—ינוי־תמחלמב הלפמה ןמ רתויב הלבסש
 רתויה דצה לע חורה־ךלה תא תוצמל רשפא תורפסב .ינוי רחאלמ תימצעה־האקלההו

תהש םייברעה םירפוסה לש תיעיבשה הדיעווה ךלהמב ."םעזל רבעמ" יוטיבב בוט
 םיבושחה ןמ יתורפס רקבמו תורפסל רוסיפורפ הנמ 1969 לירפאב דאדגבב הסנכ
 .ינוי תלפמ לע תויתורפס תובוגת לש םיגוס השולש ,דאיע ירפוש ר״ד ,םירצמב
 האבש ,הינשה ;"ןומא־יאו ןוגי" לש הבוגת התיה יגולונורכה רדסה יפל הנושארה
חאהו ישילשה גוסה ןמ הבוגתהו ;״םעז״ התיה ,התוא התחמ אל ךא הנושארה רחאל
 —תמעוזה הבוגתה לש רתוי תיתימאו תרגוב תוחתפתה איה דאיע ר״ד תעדלש—ןור

."רגת" התיה
 תא ידמל איה תמלוה תאז־לכב ,תיתורירש תיגולונורכ הקולח יהוז הרואכלש ףא
 .לוכיבכ םלא לש וא ,הקיתש לש בלש םג היה "ןומא־יאו ןוגי״ה בלש םלוא .תודבועה
 .דבלב תוירקמ ילואו תוטעומ םג ולו ,תויתורפס תוריצי תצק חימצה ןכ־יפ־לע־ףא
 זעהו ללוהמ ירצמ ףוסוליפו תועד־הגוה םק הקיתשהו ןומיאה־יא ,ןויגיה ךותב ןכש
 םש .יללכה חורה־ךלה תא ןוכנ־לא גצימ אצמנ תונותנה תוביסמבש רפס םסרפל
 ,ןייפוח למאפ רמחומ היה רבחמהו ,(שדוקמה קמעה) "םדקומ־לא ידאו־לא" היה רפסה
.םירצמ לש םיקיתווה חורה־ישנאבו םירפוסב םידבוכמה דחא
 ולש "שדוקמה קמעה" .הרומג תורגתסה העיבמ ןייסוח לש היפוסוליפה יכ ררבתמ
 ,םמלוע תא םירסימה רוכינהו לוצינה ,יוכידה ןמ וצרא־ינבל עיצמ אוהש טלקמה אוה
 הלענ ךמצע האור התא" ,ארוקל רמאנ ךכ ,עצומה הזה הסחמב .לילעב הארנה יפכ
 תושגר ךב ולעי לבל הבורע איה וז תונוילעו—ךואכידש הלאמ ךדובכב םרו ךייפאב
 ־לגעמ םירצוי לומגתהו יוכידה יכ—םיאכדמה דגנ םלישו םקנ ןוגכ םילוספו םירקע
 לע הומתל ליחתתו שואייה ךילע טלתשי םא" :בושו .״סונמ ונממ ןיאש רוגס םימסק
 קר ...,םתונשלמ ךדי הרצקש םירטשמב עוטנה ץחומה חוכה ךעירכי םא ;םייחה רשפ
 ."הדרחו שואיימ העושי אצמית וב ,ךלש שדוקמה קמעה לא חורבל :ךינפל דחא סונמ
 םירצמב ינוי־תמחלמ רחאל אבש הקיתשו ןומא־יא ,ןוגי לש יללכה חורה־ךלהב וליפא
 תא ללכ המלה אל םג ןכ .ןייסוח לש ותצע תא לבקל ללכ היה רשפא־יאש ררבתה
 ןייסוח ר״ד היה האמה תיצחמל בורק ךשמ :רבחמה ןהב עדונש תודמעהו תועדה
 ישומישה עדמה ידומיל תבחרהלו שועיתל ארוק ,"תיעדמה הטישה" תטיקנל ףיטמ
 תוילאטנמה" דגנ תופירחה ויתופקתהב םג עדונ אוה .םירצמ לש תואטיסרבינואב
 רסוח ,ןיד־תלבקו תורגתסה לש "םייניבה־ימי תשיג" לע היה באוד ,"תילדואיפה
.חכוותהלו תרוקב חותמל הבוריסו ,הבש תוירוקמהו תונשדחה



ן א ו ׳ג ר םיסנ38

 תינוציק הרוצל ותפטה ,תימינפ תורגתסהל הפיטמה ,ןייסוח לש השדחה היפוסוליפה
 טיה ׳איהש תוליעפ לכ לעו תומילא לכ לע ולש רותיווהו ,םזילאודיבידניא לש
 דובכו רפוסל הצרעה תמחמ ,םנמא .םירצמ לש םייתורפסה םיגוחה תא המהדתב
 ,הלא םיגוחב זא ררש רשא שואייל בורקה יללכה חורה־בצמ ךותמ ןכו ,ותבישל
 ־להקל ולש היפוסוליפה התכז רשאכ םלוא .ןייסוח לש ותריצימ הבר הדימב ומלעתה
 ,ןפח ליל׳ג־לא רכע ,דחא ריעצ רקבמ תוחפל .ףקותב התוא וחד דימת ירה םיעמוש
 הקווד הז ןמזב ולש "שדוקמה קמע״ב תורגתסהל רבחמה לש ותאירק ןיא םא המת
 ןויסנ ,תימינפ הולש רחא שופיח—[המחלמב םירצמ לש התלפמ לע] היצקאיר ןיעמ"
.(1968 רבמבונ ,ריהאק ,ב תאכ ־ל א) ״...רבשמ תותעב ינאה תא חצנל

 חוכהו לוצינה ,יוכידה תא אלו ינאה תא חצנל וז האירק" :ריעצה רקבמה ךישמהו
 ינפמ התוא םילסופ ונא .םילסופ ונא התוא—םירטשמ לש םתוהמב עובטה ץחומה
 יוכידה תא חצננ םרטב הדרחהו שואייה ןמ העושת ןכתית אל יכ ...ונתנומא הפיקתש
 ידי־לע וניאכדמל לעמ הלעתנ אל םלועלש ונא םינימאמ םג ןכ .םמצע לוצינהו

 חורב םינוילע תויהל ונא םילוכי ...חורב םהילע םילוע ונאש בושחל ונמצע הלשנש
 :םלומגכ םיאכדמל לומגל קר יד ןיאו ;יוכידה לע םמוקתנ רשאכ קר ךרע־יפידעו
 המשנה תא איבהל לכוי הז רבד קר ,שפנל חונמ תתל לכות הרומגה םתדמשה קר
 שדוקמה קמעב םימתבו־תמאב םייחה ןמ הנהיתש דע לכ־תפקמ הולש לש בצמל
 היה רורב .רגתלו םעזל ומוקמ הנפמ רעצה היה רבכ הלאה םימחולה םירבדב ."הלש

 ;וינפל טעמ דעוצ אוהש וא ,ונמז ירחא הברה רגפמ "שדוקמה קמעה" רבחמש
 —ינמז חרואבו—הקלחב קר הגציי םהיגוס לכל קבאמהו םקנה ,המחלמה לע ותפקתה
.ינוי רחאלש םירצמב יללכה חורה־ךלה תא
 רואיתה תא אילפהל םימלוה וילע הבוגתה םגו ןייסוח לש ורפס םג ,הכ םאו הכ םא
 .דאיע ירכוש ר״ד יפ־לע תירצמה תורפסב םיפטושה חורה־יבצמ לש יגולונורכה
 לש בלשה אב ,ןעוט אוה ךכ ,םמצע תא םיסרהמה ,םילכאמה םעזהו ןוגיה רחאל
 ־ןוצרה־תועיבשו תוננאשה תפוקת םימלועל הפלח ;ימצע־רוהיטו תימצע־תרוקב
 הברה לע ךמתסהב .ביריה לש וחוכב םגה לוזליזהו זרפומה ימצעה־ןוחטבה ,תימצעה
 םעזהו ןוגיה התע יכ תוארהל דאיע ר״ד שקיב ,המארדבו הזורפב ,הרישב תוריצי
 חור־בצמ םע—םיפלחתמ םיקרפלו—םיגווזמ םירצמב הלפמה לע תיתורפסה הבוגתב
 ־תוהזה לא תודמציה ידכ ךות םירבדה ינפ תא תונשל השוחנ הטלחה לש ,רגת לש
 הנומא ידכ ךות הישרש תא תולגל תוסנלו הלפמב הבשחמ קימעהל ףחד םעו ,תימצע

.יפוסה ןוחצנב הנתיא
 יתורפסה חורה־בצמב םירומא םירבדהש הדימב דאיע ר״ד לש רואיתה קיודמ רשפא
 זאמ םירצממ ואציש תוריציה ללכ—ישממה רמוחה תקידבל הנפנ םא םלואו .יללכה
 ;ךכ־לכ הטעומ וז תורפס ,לכ־םדוק .םירכינ םיישק ונל םייופצ ירה—ינוי־תמחלמ
 .ינוי ינפלש תיתורפסה תרצותה ןמ ולידבהל היה לק אל השעמל עיפוהש המ ,תינש
 ילאג ,תיברעה תורפסה לש םיטלובה םירקוחה ןמ דחא תוחפל ירה ,תמאה ןעמל
."ינוי ירחא לש" תירצמ תורפס יורקה רבד שי ןכאש הרבסה תא לילכ החד ,ירכוש
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ת ורבוחה תחאב םסרפתנש ,ךורא רמאמב תשונב ויתופקשה תא עיבה ירכוש ר״ד
ר חאל תירצמה תורפסה" םשב ןורחאה ןמזה ןמ העילט־לא ירצמה ןוחריה לש
ע ובקל היהי ןוכנ םנמא םא הלאשה תא ירכוש גיצמ הז רמאמב ."ינויב השימחה
ה נוגה הנמב .תירצמה תורפסב םיבלש ינש ןיב דירפמ וק תנייצמ ינוי־תמחלמ יכ
ה מדק ינויב השימחה לש תורפסה" יכ עבוק אוה ,הטעמ אל תוימומרעבו ,תונמכח לש
ל ש ךשמה אלא הניא הרקיעב ינויב השימחה רחאל האבש תורפסהו—ךיראת ותואל
ם ילודג תוערואמ״ש אוה ,ירכוש תעדל ,רבד לש ומעט ."דעומ ותוא ינפל בתכנש המ
ת רחממ תונמא לש תוריציבו תורפסב ללכ־ךרדב םיפקתשמ םניא תומוא לש ןהייחב
.םתוא םילכעמו םהב םיגוהש דע תוכורא םינש תורבוע ;״םתושחרתה
ך מתסמ ,דעומ ותואל םדוק הרצונ םירצמב "ינויב השימחה תורפס" יכ ותעד קוזיחל
ן יב ןלוכ ובתכנש ,םירדא ףסויו ׳גרפ דרפלא ,םיכח־לא קיפות לש תוריצי לע ירכוש

ת ויתורפסה תוריציה ןמ היה ,"ךובנה ןטלושה" .םיכח־לא לש והזחמ .1966־ל 1959
ת רוכב תא ושיגדהו ,יטרקומדה לשמימהו תוימיטיגלה תייעבב ולפיטש תונושארה
ת ודמעב רבדה עגונ רשאכ וליפא הכלממה יניינע לש םלוהינב עורזה־חוכ לע קוחה
ד וע םיכח־לא ברקתה ,"תוגאדה־קנב" ,רתוי רחואמ הזחמב .רתויב תוהובגה הררשה
ן וחטבה־ןונגנמ לש הזיגרמה היעבב םירשימב לפיטו תפטושה תואיצמל רתוי

.ירצמה
ת נשמ והזחמ .׳גרפ דרפלא לש ותריציל םג התיה הלפמל תוחפ־אל הבורק הקיז

ט שפומ גשומכ אל—תוריחה ןעמל שרופמו רורב ןועיט הלעה ,"דאדגבמ רפסה" ,1964
ד וע תכל־קיחרמ .םינומהה לש םיבחרה םיסרטניאל קודה רשק רושקה רבדכ אלא
; תוריחה אשונב רבחמה לפיט וב ,"םיתרשמה" ,םירדא ףסוי לש הזחמה היה רתוי
ט עמכ השעמל סירדא החד ,"תיצראה הידמוקה" ,רתוי תרחואמה ותריציב םגו ןאכ םג
י רה ,תיטסיכראנאה הזיתל טעמכ אוה עיגמ הרואכלש ףא לבא !לשמימ לש גוס לכ
ת ויוריחה לש הלבגהה תורוצ לכ לע תצרמנ הפקתה םירדא לש ותריצי התיה השעמל
ו לא תויוריח לע ומייאש תונכסה ינפמ דעומ־דועבמ ריהזה ךכבו—תויטרקומדה
ן מ רתוהו־יד חכוהש יפכ ,הלפמה לש התוהמ םצעמ ויה ןכא ולא תונכסו .םירצמב
ד ע—"קוחה תרוכב" תא העבתש הלודג הקעז העמשנ המחלמה רחאל דימש הדבועה
.הלשממה לש תימשר המסיס רבדה השענש ךכ ידכ
ם הב רשאו הלפמל םירשימב םירושקה םיאשונה תשולשמ דחא קר התיה תוריחה לבא
 ,יתרבחה קדצה לש היעבה היה ףסונ אשונ .ינוי־תמחלמ ינפל םיירצמ םירפוס ולפיט
ר בחמ ,יוואקרש־לא ןאמחר־לא דבע ךכ־לכ בל־יוליגבו ןורשכב ףינה ולגד תאש
ת בכר״ו "םלוס־לא ריב" ויתוזחמב הכהו ןיד־לא דעס ;״ןארהמ רענה״ו ״המדאה״
ת שולש ."׳גאלח־לא לש הידגארטה" והזחמב רופצ-לא־דכע חאלצ ררושמהו ;״ןוחטבה
ל ש היעב הנושארו־שארב איה היטרקומדה תייעבש םלוכ ומיכסה הלאה םירפוסה
ל כו ליאוה קדצה לש ילכלכה דצל ינידמה דצה ןיב דירפהל ןכתיי אלש ,יתרבח קדצ
. ותזעהב יוואקרש־לא גילפה דחוימב .והנשמב הייטס ידיל חרכהב האיבמ דחאב הייטס
ןויזחה־איג תא דקופו רזוח אוה ,ינוי־תמחלמ ינפל בתכנ ובורש ,"חאלפה" והזחמב
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 ורבעש םינשה הרשע־שמחב עריא המ ררבל ידכ "המדא" ולש יסאלקה ןמורה לש
 אוהש םייתרבחה םיאלחה לע עיבצהל םסהמ וניא ןויצל־יואר חור־ץמואבו—םייתניב
 םקוח" לש הנש הרשע־שמח ףרח ירצמה רכיאה לש וייח םהב ולקלקתנ ןיידע יכ אצומ
 יוואקרש־לא ראית ריהאקמ רבכמ אל רדושש היזיבלט־ןויארב) ."םייטסילאיצוס
 וב רזח דימ ךא ,"םזילאיצוסה תפוקת״כ ,וירבדב הילע דמע רשאכ ,הליחת וז הפוקת
.("םייטסילאיצוסה םיקוחה תפוקת ,רמול בטומ ,וא..." :ןקיתו

 ־למל םדוק םיירצמ םירפוס ורעתסה וילעש ןורחאהו ישילשה תועמשמה־בר אשונה
 הברה םירבד .הכפהמה ןיבו סיוגמה לאוטקלטניאה ןיב םיסחיב היה רושק ינוי־תמח
 היעבה לע םיבתוכה ןמ דאמ םיטעמ ךא ,"חורה־ישנא רבשמ" יורקש המ לע ובתכנ

 הרעפנש םוהתה לע ולשמ הסריג ןאכ ונל ןתונ ירכוש ילאג .החוכנ הב טיבהל וזעה
 םע היה אל ערקהש םושמ הקווד הפירח היעבה ,ותעדל .חורה־ישנאל הכפהמה ןיב
 לע אל ,בוש .הכפהמה דצב יולגב ובצינש הלא םע אלא םיינכפהמ־רטנוק חור־ישנא
 רטשמה שמתשה םהב םיעצמאה לע אלא תקולחמה הבסנ הכפהמה לש היתורטמ
 ביגנמ רתוי תעלוק הרוצב שיא לפיט אל הז אשונבו .וללה תורטמה לש ןתגשהל
.תונורחאה םינשה םירשעב םיירצמה םיטסינמורה לודג ,זופחמ
 םידיתעש םימרוגב םירשימב ולפיט ךא המחלמל ומדקש ,ולאה תוצימאה תוריציה לכ
 ר״ד ןעוט ךכ—התימאל האובנ לש דממל העודי הדימב תועיגמ ,הלפמל ךילוהל ויה
 לע םנמא ולפנ ןה ."ינויב השימחה תורפס״מ דרפנ־יתלב קלח ןה ךכיפלו—ירכוש
 לבא ז דאמ הללמוא הדבוע וזו—הלעמ־ימר םישנא לש םהינזא ללוכ—תולרע םיינזא
 האושה תא וזח הייאר־ילולצו םירדוח תוחומ המכש ךכל תודע רדגב תוראשנ ןה
 הכפהמה דגנ קשנב וזחא אל םה !הלפמה יאיבנ ויה ןכא וללה םירפוסה״ .האוב םרט
."הלש היתורוש ךותמ םיילילשה הידדצב םחליהל ורחב אלא הלש רטשמהו
 לע ףוטח טבמ .םירצמב ינוי־תמחלמל המדקש "ינויב השימחה תורפס" ןינעל ןאכ דע
 ירפוש לש ותנעטל םיכומיס תתל ידכ וב שי דעומ ותוא זאמ ובתכנש תוריציה
 .הל המדקש וז תא הכישמה קר הרקיעב התיה אל המחלמה רחאל האבש תורפסהש
 הכפהמל סיוגמה חורה־שיא ןיב םיסחיהו יתרבח קדצ ,תוריח לש םיאשונ םתוא
 םה וישכע :הדימב אוה דיחיה לדבהה ;םיירצמה םירפוסה תא קיסעהל םיפיסומ
.ינוי רחאל זופחמ ביגנ לש ויתוריצי ןה הז ןינעל המגוד .רתוי םישרופמו םירירמ

 ־םירצק םירופיס השש הזה הרופה רפוסה בתכ 1967 רבמצד—רבוטקוא ישדחב
 ךרועה םע ןויארב .רפסב םלוכ ועיפוה רבכמ אל ךאש ,תוזחמ השימחו םיכורא
 זופחמ ריבסה (1969 לירפאב 4) העא׳דא־לא יריהאקה ןועובשה לש יתורפסה
 לש בצמב לפטמ אוה ןהב ,ולאה תוריציה תא םסרפל "תונמדזהל הכיח" יכ תוטשפב
 ןוצרו רוהט אל ןופצמ ,תבקונ הלפמ תשוחת לש ,לובליב לש ,"דיחפמ והובודהות"
 םעפ וזש הדבועה לע לצנתמכ זופחמ ונל הארנ הזה ןויארב .והשמ תושעל דקוי
 תאזבו ,תורעובו תוילאוטקא תויגוסב לפטל רחב תיתורפסה ותלועפ תפוקתב הנושאר
 ,רמאו ףיסוה ,אוה עדוי .רצויה רפוסל הצוחנה תירוטסיהה הביטקפסרפה לע רתיו

־קייבוא תורסח ןה ךכ םושמו ,המחלמה רחאל ולש וחור־ךלהמ תועפשומ ויתוריציש
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 יחמבו וירופיסב תירוגילאה ךרדב רחב ,דוע ףיסוה ,ךכ םושמ .הלולצ הייארו תויביס
 .הליפאב וכרד תא ששגל ךירצ אוהשכ רצויה רפוסל תלעות הב שי וירבדלש ,ויתוז
 ""הככסה תחת" .ינוי רחאלמ זופחמ לש וירופיסמ השולש ךותמ ןאכ טטצל יאדכ
 םהו ,השעמהו העונתה תולוגס םהמ ולטינ הארנה יפכש םישנא תרובחב השעמ אוה
 ,ףרה ילב םירבד םישחרתמ םביבס לכ לע .דבלב תומולחבו םירובידב םיקפתסמ
 —תובשנמ תורעסו דרוי םשג ,םיתמו םידלונ םישגא ,םיארונ תוערואמ םיעראתמ
 םה םיניתממ .גהל תוברהלו ןיתמהל ,םהלש הככסה תחת תבשל םהל יד ונירוביגו
 לש ולשמ ןבוה וליאכ היה המוד ו ףוסה בטיי םנמא םא עדיי ימ לבא !״בוטה ףוס״ל
 חלאצ בישה ךכ לע .ןווכתמ אוה ימל והמת םיפוצה ןמ םיברו ,הכלהכ־אלש זופחמ
 תא ,ונתוא םיראתמ רופיסה ירוביג" :סרמב 21 םוימ ר ו ו צ ו מ ־ ל א ןועובשב תדו׳ג
 ,חצר לא דגנמ ונטבהו זופחמ לש ובוחרב ונדמע ונלוכ .ללכה־ןמ־אצוי ילב ונלוכ
 בנגה דועב הככסה תחת תושידאב וניכיח ונלוכ >םשגו תופוס ,תוומ ,הבהא ,לוחמ
."האלה ןכו האלה ןכו ,עבצא ףוקנ ילב טבינ רטושה ,חצרמ ךפוה
 השעמה תא רפסמ אוה .ןושארל אילפהל המוד ,זופחמ לש ינשה ורופיס ,"הנישה"
 רחאל הזע המדרתב עוקש ראשנ אוה דועב ותטימב תחצרנ ותבוהאש חור־שיאב
 הבוהא התוא התיה ימ" :הלאשה לע .םיבכוכב תוזחלו תוחור תולעהל דקש וב הליל
 זופחמ בריס ״? הקומעה ונתנשב םיכישממו ןיע םימילעמ ונלוכ דועב הרזעל הארקש
לכ הרורב ותייאר ןיא ןיידעש רפיס ה ע א ׳ד א ־ ל א ישנאמ ולש ןייארמלו ,בישהל
!תירוטסיה הביטקפסרפ רדעיה לשב ךב
 רפסמ ,םישנא ינש םיראותמ ןאכ ."המישמה" יורק זופחמ לש ישילשה רצקה ורופיס
 איה תוקלמה תביס .באכמ קעוזה דחא רוחבב םיפילצמ םהשכ ,םינש רפסמו דחא
 ־הברמל .וילע הלטוהש המישמה תא ירמגל חכשו ודיקפת יוליממ טמתשה רוחבהש
 ,הירוטסיהל הרומ אוה רוחבה .ותמישמ ביט היה המ רוכזל וליפא לוכי אוה ןיא הערה
 ־חול תאצמה ,תואלקחה יוליג לע ,ןומדקה םדאה לע הירוטסיהה ירועיש לכ םלואו

 ףיסוהל .זמרב םג ולו המישמה תא ול ריכזהל ידכ םהב ןיא תודימאריפה תיינבו הנשה
 ריעצה תא ףרה ילב םיקלמה םיטבשה ינשש הדבועה האב ,תירוגילאה תופירח לע
 ־לא לש ובתכ ."תוילכ־רסומ" ינשהו "הטרח" יורק דחאה—תומש םהל שי ךובנה
 ול שי ונתאמ דחא לכש ונל ריכזהל" עייסמ רופיסהש ויארוקל רפסמ העא׳דא
 ;עצבל וילעש המישמה ביט יבגל שבוגמ גשומ ןתונ וניא הזחמה .האלמל המישמ
 ךירצ ךמצע התאש והשמ—רסח והשמו םיפלוח ךייחש הז ללכמ ןיבמ אלא התא ןיא
."ןכות־ילוטנ םיראשנ ךייח ,המישמה תא רכוז ךניאש ןמז לכ .אוצמלו ררבל
 ןיד־לא דעס תאמ רתוי שדח הזחמ אוה זופחמ לש ותריצימ רתוי דוע אילפמ לבא
 ופסנש םיירצמ םילייח השימח הייחתל םיקמ רבחמה ןאכ ."תולעת עבש" ,הגהו
 ז רתוי םלוה הרובק־םוקמ שפחל ריהאקל םתוא איבמ אוה .ינוי־תמחלמב יניסב
רחאלו ,שדחמ שבכנ אל ןיידעש רבדמב הכוראה הייהשה תמחמ תונעתמ םהיתומשנ

.תכרעמה—(7 ׳ע) וז תרבוחב אבומ ומוגרתש •
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 םש םוקמ ,ריהאקל םמצעב םכרד תושעל םיטילחמ םה הרקע הנתמה לש יצחו הנש
 שטינ ןאכ .הווהה ןמו רבעה ןמ ,םירחא םיירצמ המחלמ־תונברק דצל רבקיהל ולכוי
 םינעוט םינורחאה הלאו ,לארשי םע 1948־תמחלמ לש היתונברק ןיבל םניב חוכיו
 שמחש דועב שממ־לעופב הכרעמה־הדשב ומחלש הלאל דעוימ תורבקה־הדש יכ
 ומחלנ אל ,הכרעמה־הדשב ןתומ תא ןה ףא ואצמש םגה ,יניסמ תועותה תושפנה
...םדי־לע רבקיהל תויאשר ןניא ןכלו ללכ

 דמחא אוה ןידה־תיב־בא .םידדצה ינש ןיב עירכיש ןיד־תיב םיביכרמ רבד־ףוס
 וילייחמ דחא ,םירוריבה ךלהמב .יבארוע דרמ ימימ ,ומצעבו־ודובכב החפ יבארוע
 רפכב ךתדוקפ תחת יתמחלנ ינא !דקפמה״ :ןושלה וזב ודקפמ לא הנופ יבארוע לש
 תמחמ סבוה 1948 לש אבצה םג ;הדיגב־השעמ תמחמ סבוה ךאבצ לבא ,ראווד־לא
 הבוגל םמורתה אל רשא ולש הטמה־דוקיפ ללגב אבצה סבוה 1967־ב לבא ;הדיגב
"...וילע תלטומה תוירחאה
 תנייארמ וידאר־תבתכ .תרושקתה־יעצמא לע הרומח תרוקב תעמשנ תרחא הנומתב
 הרשע־םיתש הלמעה הטושפ תיחאל׳פ—םיתמה םילייחה שמחמ דחא לש ומא תא
 ,התשגרהל תבתכה לש התלאש לע .הלדה התייחמ תא איצוהל הדשב םויב תועש
 ,וז הרצק הבושתב תקפתסמה ,תבתכה ״! יתב ,הללאל הדות״ :תוטשפב הנקזה הבישמ
 תועש הרשע־םיתש הלמעה ,ראפג־לא דבע לש ומא" :ולא םילמב היניזאמ לא הנופ
 וז הטושפ תיחאל׳פ ,תואורה םכיניע .רוצייה תרבגהל הכרעמב הקלחב החמש ,הדשב
 תומדקתהל המגוד יהוז ,םיניזאמה יוה .תונוטלשה הל םיטישומש הרזעה תא תחבשמ
 םה התע ךא ,חאל׳פב םימחלנ תונוטלשה ויה רבעב .ונתדלומב חאל׳פה ייחב הגשוהש

"...ותוא םיתרשמ


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_011.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_012.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_013.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_014.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_015.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_016.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_017.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_018.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_019.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_020.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_021.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_022.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_023.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_024.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_103.tif

