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ם ע דחי ,אוהש אבצ—לודג אבצ לש וחות
• עתה ינונגנמ ,ןיעידומה יתוריש ,הרטשמה
ס יסב .רטשמה לש וסיסב ,היטרקורויבהו הלומ
ת וטלחהה תא טילחהל" רצאנל רשפאמ הז
ש ושחל ילב ,תויביטקורטסנוקהו תועירכמה
ו רטשמש עריא םג ךכ ."יממע ירמ ינפמ
י ניעב ינויגה״יתלב הארנה רבד—רצאנ לש
—  ורושאל תומואה^קחשמ תא ןיבמ וניאש ימ
ם וק .רערעתיש תחת הסובתה רחאל קזחתה
-  שה ןיב רוחבל רצאנ ךרצוי םאש רובס דנל
ו ליפא ,השדח המחלמ ןיבל לארשי םע המל
ת ורשפאב רחבי ,הסובת היהי הפוסש עדיי

.הנושארב אלו הינשה
 פסל ןינע*תבר תפסות אוה "תומואה״קחשמ"
ת ועפותהו םיכילהתה רקחב תקסועה תור
ן ורשכב ןייטצמ ורבחמ ןיא םא םג .ונרוזאב
.ויד קתרמ ואשונ ירה ,הביתכ

ש .י

תיברעה הנוצקה
ועב אבצה אלימש יתרבחהו ינידמה דיקפתה
ן בומבו ,אלפומ דיקפה אוה וננמזב יברעה םל
, קחשמה לחהש םוקמ ,קאריעב .קימעמ עודי
, 1936 ב הנושארה תיאבצה הכיפהה הללוחתה
ו כרענ הירוסב ;יקדצ רכאב לרנגה תגהנהב
“ צמבו ;ןדבל 53—1949 םינשב תוכיפה שמח
א בצה ירה ,הריזל תאצל טעמ הרחיאש ,םיר
, 1952 ילויב 23״ה לש הכפהמה תא ללוחש אוה
ר צאנ״לא דבע לאמג תא ןוטלשל האיבהש
* תוסיפת .םירמרוממה םילנולוקה יירבח תאו
ר תויב תועמשמהדווברו תונורחאה ןוטלשה
ה רואכל ףוסדהלךיאש וז תרשרשב אבצה לש
ב ולב דקתשא לש "תוכפהמ״ה ,ןבומכ ,ויה
ה תוכיפהה לש ןתונשיהש רורב .ןאדוסבו
דפק הקידב תבייחמ יברעה םלועב תויאבצ
תב םצמטצהלמ הקיחד העפותהש םגדהמ—תינ

ה שענ המ ךותמ .דבלב ןוכיתה חרזמה ימוח
'ב הלעמבךושאר ינידמ-יתרבח םריג אבצה
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ה םלועה" לש תוצרא ראשבו ולאה תוצרא
ן "ישילש
י ראב רמ הסנמ רקיעב הילעש הלאשה וז
. יברעה םלועב םירומא םירבדהש לככ בישהל
ה שוע ,1966' ב עיפוה ירבעה ורוקמבש ,ורפס
ה יפרגוילביבהו ,הבר תויתטישב הכאלמה תא
 איהש יפל ,הומכ ןיאמ םשור-תברו האלמ
" רצ ,תילגנא ,תירבע ,תיברעב תורוקמ הליכמ
ר בחמה הסנמ ןכאו .תינלופו תינמרג ,תיתפ
ם א ,םלוא .ותובכרומ לכב אשונה תא ףיקהל
ה דובעל םיחבש רושקל אלא לוכי ךניא םג
מה רקחמה תביתכב העקשוהש תקדקודמה
ל וכי ךניא האירקה םות םע ירה ,הזה ףיק
ת מאה הבר הארנה יפכש השגרהה לע רבגתהל
א וה רתויב בוטה רבסהה ללכ*ךרדבש הרמימב
.ןזוא־עמשמל רתויב טושפה
ל כמ טעמכ היעבה תא םנמא ףקות רבחמה
א וה ורפס ;תעדה לע התולעהל רשפאש תיווז

ה טושפ הירוטסיה לש האירקלדדחונ תבורעת
א והו 1 תטרופמ תינידמ״תיתרבח תונשרפו

ם לועה ירקוחמ הברה לש תופקשהה תא הלעמ
צע רבחמה לש ויתופקשה תא םג ומכ יברעה
ך ובסה יפואב ריכנ וליפא ,ןכ״יפ-לע־ףא .ומ
רואמ לע הביתכבש ישוקבו אשונה לש רתויב
ן ורתיה ילב ךכ־לכ םיבורקו םיילאוטקא תוע
ת ררועתמ ןיידע ,ןושאר ילכמ תולכתסה לש
ר מ אוה ןיאש השגרהה תובורק םיתעל ארוקב
 •גישה הזה קסעה לכ ירהש .הברה המכח ףיס
ת וכיפה לש ,תובורק םיתעל לפאהו ,ידמל יתד
ד וע המ ,"תוחתפתמ תוצרא״ב תופוכת תויאבצ
, םירחא רבכ ורמא אלי וילע רמול םדא לכוי
ה ברה תעלוק הרוצבו רוציק״רתיב םימעפל
ה ברה ךותמ תוכיראב טטצמ יראב רמ ? רתוי
, ןאכו—אשונה לע ובתכנ רבכש םירוביחה ןמ
י בגל הרוקמב הריציה לש התלעותמ קלח ,בגא
ג ילפהל ול שי לגרה לבא ;ירבעה ארוקה
, ירה .םיגוויסו םילופליפ ,תוקמנהב ידמ רתוי
ב בוטסור .ד רוסיפורפה בתכש המ ,לשמל
: 1963*ב דוע םידומע 17 לש הסמ

ח רזמה היה ,םלועב המוד רוזיא לכמ רתוי
ם דקמו זאמ .תויאבצ תושילפ דומל ןוכיתה

-  יאבש תונידמה בור ודסונ ,הלא ונימי דע
ל ש רטשמה יפוליח בור ;שוביכ חוכמ רוז
. תיאבצ הלועפ ידי-לע *עצוב ןורחאה ןמזה
לע הנעשנ רוזיאה לש תיתרוסמה תוברתה
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יגלו הרקוי לש הבורמ הדימ הקינעמה תד
ה פיקעהו הרשיה העפשההו .אבצל תוימיט
ונ תיתרוסמה תוברתה לע השדחה תעה לש
ת וגיהנמה דיקפת תא קזחל רתוי דוע הט
לש םיניצקה לגסו םיניוזמה תוחוכה לש
...םה

ואש) ידמל תעדה לע תלבקתמה ,וז הפקשה
ר מל תנתונ ,(תוכיראב טטצמ רבחמה ,רת
ה לא ללכב בוטסור תא לילכהל דוסי יראב
־ לא דבע אישנה ,ןא׳ח בויא לרנגה תמגודכש
ם ה םינימאמ ןיטרמ ילסגניק חונמהו רצאנ
. "יעבטה ךילהתה תנשמ" ויפב יורקש המב
ת יילע יכ תעבוק ,רבחמה ירבדל ,וז "הגשמ"
תה התיה תויברעה תוצראב ןוטלשל הניצקה
וטסיה הניחבמ תענמעיתלבו תיעבט תוחתפ
ל ע רתי .ולבקמ וניא יראב רמש שוריפ—תיר
ה ז ןיאש בוטסור לש וירבד תא וטטצב ,ןכ
א בצה ולא תוצראבש בושחל ירמגל קיודמ
י דכ עיפומ אוה" םצעב יכו ,קיר ללח אלממ
ת אזו ,רבחמה קלוח בוש ,"םותס יובמ ץורפל
י ולימ ןיב ישממ לדבה ןיא יכ ןעוט אוה םעפה
.םותס יובמ לש ותצירפל קיר ללח לש

ל ש וירבד תא דימעמ וניא יראב רמ םלואו
" ב ינררב אוהש יפל אלמה םרשקהב בוטסור
ה ברמ אוהש ףא .ולש םיטטיצה תריחבב רתוי
ת וזיתה יתש תא רסומ אוה ןיא ,וירבדמ טטצל
בצ תוכיפהש ,רמולכ—בוטסור לש תוירקיעה
ת יבמ הסיסת לש הפוקת רחאל תואב" תויא
ר תויו רתוי םינעשנ םייחרזאה תונוטלשה הבש
, "ןוטלשב קיזחהל ידכ םיניוזמה תוחוכה לע
־ תרומ רשאכ תושחרתמ" ולא תוכיפה יכו
א וצמל הלוכי הניא םעה ברקב תרבוגה חורה
- יכרדב רטשמ יפוליח תייפכל יעצמא םוש הל

ר מ לש ויתועד תוכוז המוד לופיטל ."םולש
ם יניינעל עודיה ילארשיה החמימה ,ןהכ ןרהא
ה תמישרב רבחמה ללוכ ותוא םגש ,םייברע
א ל םלואו .יעבטה ךילהתה "תנשמ״ב םילגוד
ן הכ רמ לש הרקמב אלו בוטסור לש הרקמב
ך רוצה״יד תעדל ויארוקל רשפאמ רבחמה ןיא
.םהילע קלוח אוה ןהב תועדה לע
א לול הקווד וז הדוקנ לע םיבכעתמ ונייה אלו
. יראב רמ לש הזיתה לכל ךכ-לכ הבושח התיה
יבב יכ ןהכו בוטסור םיסרוג הרואכל ירהש
א לימ יברעה םלועב תובורמה תוכיפהה עוצ

, ותוהמב "ירוטסיה" אוהש דיקפת אבצה
ו אגש תובזכאלו תושגרל יוטיב ןתנ רמולכ
א ורקל רשפאש המ תא םישגהו םעה ברקב
ם עה" תא גצימ אוהש ,הרצקה—םעה ןוצר ול
ה זיתה תא תודגונ ולא תועד םלוא ."טושפה
ל ע ןעשיהל הברמה ,רבחמה לש תירקיעה
הו הנשיה תיטסיסקראמה םלועה-תפקשה
ל ש ןועיטה םכתסמ תחא לגר לע .תדבוכמ
ה לאה אבצה-יניצק היפלש "הנשמ״ב יראב
ה תאו םמצע תא אלא םיגצימ םניא טעמכ
.ומק םכותמש תודמעמ
ב ל״תמיש רבחמה שידקמ ,רבד לש וללכב
ה לאשל—שגר^תרעס ידכ דע םימעפל—הריתי
מא םא ,םצעי הלפטהו ,הבר הדימב תימדקאה
" יצקה" .םעה תא תיברעה הנוצקה תגצימ םנ
, בתוכ אוה ,רצאנ-לא דבע לש "םיישפחה םינ
צע םהו—ירצמה אבצה יניצקש דימת ושיגדה
י נומהל םינמאנ םיגיצנו םינב םה—דחוימב םמ
ות שי העודי הדימב יכ הדומ רבחמה .םעה
. קוידה ןמ הקוחר איהש אלא ,תאזה הנעטל ףק
יצקה דמעמ היה ,רצחה יגוחמ לידבהל ,תמא
1  ואצומב ירמגל ירצמ 1950 ביבס ירצמה םינ
ב הלאה םיניצקה ויה תיתרבח הניחבמ לבא
י ניצק ,הלשממ״ידיקפל םיחאו םינב םבור
ן מ םיישפח תועוצקמ ילעבו הרטשמו אבצ
יא לש םהינב םג ויה םתצק .ינוניבה דמעמה
נוניבו םינטק תיועקרק-ילעבו םידימא םירכ
 ,ח תובכשה ןמו ינוניבה דמעמה םורממ םיי
. םינוילעה תודמעמה לש תיעצמאהו הכומנ
צמ םתוא ושוריפ ,יראב רמ ןעוט ,"םע" םא
ה מכל החפשמ-יבורק וא םינב םניאש םיר
, םילודג תוזוחא-ילעב לש תוחפשמה תיאמ
ב ירה זא-וא ,םידיבעמו םינתשרה ,םיאקנב
ם לואו ."םעה ינבמ" הלאה םיניצקה ויה תמא
- לחש םירצמה ןמ זוחא 80 ושוריפ ״םע״ םא
 ,המדא דחא ןאדי׳פמ תוחפ תוססות םהיתוק
" ילעב ,םיינוריע םילעופ ,םייאלקח םילעופ
ה לאה םיניצקה ןיא ירה—םילכורו הכאלמ
...םעה ינבמ

ם ידדצל ידמל תיסופיט איהש ,וז הבשחמ-ךרד
ת מאב תררועמ ,יראב רמ לש ורפסב םיינויעה
בוגה ,ולאה תוקדה תונחבהה לכ םא ההימת
ת ועמשמ וזיא ןהל שי ,תונלפלפב םימעפל תול
רחא ףודרל ךרוצ שי תמאב םאה .שממ לש
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" םעה״כ ךכ-לכ ספור גשומ לש ותועמשמ
ם ידרומה םיניצקה ויה םא טילחהל תנמ״לע
א ל םג תיתפרצה הכפהמה אל ? ״םעה ינבמ״

י תש אל ףא ,תרחא תיפוריא הכפהמ םוש
ן הימזוי ויה אל ,1917 לש תויסורה תוכפהמה
" זוחא 80״ םתואל םיכייתשמה םישנא ןהיגוהו

־ ףאו—םיקושע םילכורו םירכיא ,םילמע לש
ם תרמוי לע שיא םוש רעריע אל ןכ-יפ־לע
ל ועפלו■ "םעה" תא גציל הלאה םינכפהמה לש
.ומשב

. הז ןינעל הבורק הדוקנ דוע תולעהל רשפאו
י לב רבחמה הדומש יפכ ,הלא םיניצקו ליאוה
ם ייתרבח תודמעמ םתואמ השעמל ואב ,םוסיה
ל יאוהו ,תיחרזאה היצנגילטניאה האצי םהמש
ת וגיהנמה דיקפת■ תא ןוכג-לא עדוי אוהו

ילופה׳ יקסעב דימת וז היצנגילטניא האלימש
ור תא המגודל ריכזמ אוה) םיימואלה הקיט
- שמ״ה תא ,ידמל ןיינעמ רבד ,םג ןכו היס
- ןבומ תויהל רבדה ךירצ ,(םידוהיה "םיליכ
ה לאה םיניצקה ורבס םימתבו־תמאבש וילאמ
ה זל רשקב .ונעמל םילעופו םעל םיכייש םהש
ת ויברע תוצראבש ןייצל ידמל אוה ןיינעמ
ם קש רחאל קר תויאבצ תוכיפה ואב תונוש
ך יישה דמעמ ,םיהובג םיניצק לש שדח דמעמ
ת וארל וכזש םישגא יבגל ."םהל" אלו "ונל"
ה יהת אל שממ־לעופב הלאה םיכילהתה תא
.המודמכ ,ללכ תכבוסמ היגוסה

רואית" לע וז תושקעתה איצוהל •ךכל טרפ
. דאמ תוהובג תושירד רבחמה ול דימעה ,"הי

ם יספותה ,םירוהטה םיירוטסיהה םיקלחב ןה
ב קסועה קרפב ןה ,רפסה תיצחמ תא טעמכ
ר מ ןיא ,ינרדומה םליעב םאלסאה לש המליד
א יבמ ןושארה קלחה .רקיע-לכ ביזכמ יראב
א ילפהל טרופמ רואית דומע 230־מ תוחפב
ת וצראב ושחרתהש תויאבצה תוכיפהה לכ לש
, ישילשה קלחה .1967*ל 1936 ןיב תויברעה
ת ונוש תוגרדמ וב שי ,"הירוטסיהה תשרומ"

א וה תימלסומה תרוסמה לע קרפהו ,גשיה לש
, יעיברה קלחב לבא .דחוימב ליעומו ףלאמ
יצקה לש יתרבחהו ירוטסיהה עקרה" יורקה
רוקמ רקיע תא רבחמה עיקשה ,"תיברעה הנ
ב תרכינ הישות הליג ףא וב ,ותדיקשו ותוי

ם יניצקה" ,םויסה-קרפב .תורוקמ לש םשומיש
ד ימעהל יראב רמ הסנמ ,"תיברעה הכפהמהו

נה ירוטסיהה רשקהב םיניצקה תועונת תא
ת יללכה הביטקפסרפב ןהילע ףיקשמ איהו ,ןוכ
.תיברעה הקיטילופהו הירוטסיהה לש
א והשכ ידמל ונשפנ תא רבחמה בבושמ ןאכ םג
ם ידחא לש תויברעךפה תופיאשה לע לפוט
מ ןוגה קלח םייברעה םיטילשה-םיניצקה ןמ
ם הב ללקתנש תוחורה״־תרעסו טקשה-יא תמשא
ר מ םיעטמ ןידב .תונורחאה םינשב רוזיאה
ם זילארולפ קר" אלא תויברעךפה אל יכ יראב
" ירפלו שפוחל דוסי שמשל לוכי ינידמו ימיאל
אל תיברע הייחת ללוכ ,ןוכיתה חרזמב הח
, ימואלה ובכרהב" יכ עבוק אוה דועו ."התימ
ה חרזמה ,יתוברתהו׳ יתדה ,יתדעה ,ינושלה
ה תוימואלה .יטסילארולפ רוזיא אוה ,ןוכית
׳ ע) "...הז ספיספב םיביכרה דחא איה תיברע

)480
ו יארוקל חיטבהל רבחמה גאוד ולש אובמב
ם ידדצ לע הבורמ תרוקב ורפסב שי םג םאש
ל ש תיברעה הרבחבו הקיטילופב םימיוסמ
י כ החנהה לע תססובמ וז תרוקב ירה" ,ונימי

ם ג היה לוכי רקובמה השעמה תא השעש ימ
בש אוה רעצמ ןכל .(111 ׳ע) ״...תרחא לועפל
ל ש המינ רפסב התא הלגמ םשו־הפש םייתע
ה ובגמ־רוביד לש וליפא םימעפל ,חור-רצוק
ם זינרדומה לע רבדמ אוהשכ ,לשמל ,ומכ—
ה לבא .השדחה תיחרזמה היצנגילטניאה לש
ב תוכ לש ותניבמ תוחפל ,תמאב אלפומה רבד
ה רטעמ וב "םגתפ״ה אוה ,ולאה תורושה
ק לחה הז—ורפס לש ןושארה קלחה תא רבחמ
ם גתפ .תויברעה תוכיפהה תודלותב קסועה
־ רהה״טסיברעכ םכוחמ םכח לצאמ חוקלה ,הז

- רב .פ טרבור ׳ט״יה האמה ןב יטירבה ןקתפ
ח רזמה תא ריכמש ימ לכ" :ונושל ךכ ,ןוט
ת קיודמה הנשה ."רבד םוש לע אלפתמ וניא
רתמ לש ויפמ וז הקימעמ הרעה העמשוה הב
ת עדל ןיינעמ .1879 איה ״םימשבה ןתסוב״ םג
ל כ לש וא—יראב רמ לש ותבוגת התיה המ
ל ע ,לשמל ,רפס והשימ בתכ וליא—רחא ארוק
ל ע וא ,הינשה וא ,הנושארה םלועה-תמחלמ
, םידוהיה ינוילימ חצר לע וא ,תיצאנה הינמרג
י מ" :הנושל ךכש הרמימב וירוביח תא טשיקו

ם וש לע אלפתמ וניא הפוריא תא ריכמש
!ירותסמה חרזמה ,ןכא .״רבד

.ר
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