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םסאק תחת קאריע
 תרעוסה הפוקתה ,םסאק לש ונוטלש תפוקת
 ,הכ דע קאריע לש השדחה הירוטסיהב רתויב
 םלועב אל ,יניצר רקחמל ןיידע התכז אל
4 1' ה ןיבש ןמזה-קרפב .ול הצוחמ אלו יברעה
ה ללוחתה 1963 ראורבפב 8~ל 1953 ילויב
ופה תוחוכה ןיב תכבוסמ תודדומתה קאריעב
 'לשה יגוחב םיעוזעזו■ תודונת המרגש ,םייטיל
 !תיבויח הרומת םושל האיבה אל ךא ,ךרמ
 יטסי׳תעב םימד״ץחרמב המייתסנ איה—הברדא
 םייטרקומדה תונורקעה ןמ הרומח הגיסנבו

וכלשהו העקר ,וז תודדומתהל .הכפהמה לש
 תטיסרבינואמ ןד לאירוא ר״ד שידקה הית
 ןוטלש תחת קאריע" ,ורפס תא ביבא-לת
."םסאק

 ורפס תא רבחמה רידגמ המדקהה ירבדב
 שקבמ ורקחמ יכ ןייצמו "תיטילופ הירוטסיהמ
ובק וטקנש תוולשה קבאמה״יכרד תא ריאהל
 .ןוטלשה שוביכ םשל םייטילופ םישיא תוצ
 יפדו ,ומצעל ביצהש המישמב דמע ןד לאירוא
 העקשוהש הריבכה הדובעה לע םידיעמ רפסה
 תכסמ ידכל ובולישו ונוימ ,רמוחה טיקילב
 הפוקת לע םימדוק םירקחמ רדעיהב .תחא
 טעמכ תוכמתסה ךמתסהל רבחמה ץלאנ וז
 ירודישו תיקאריעה תונותעה לע תינדחי

 יפל תעגימו השק הדובע יהוז .דאדגב׳ וידאר
 ,םירמאמ יפלאב קדקודמ ןויע תבייחמ איהש
ואנ ,םיימשר םיווצ ,תונשרפ ירבד ,םירשעמ
 טיסהל לולעה רבד—דועו תוריעז תועידי ,םימ
 שבשלו ומצעל עבקש לילסמה ןמ רבחמה תא
 לע רומשל חילצה ןד .א .ותייאר תא וילע
 ,םיכמסמ לש הז האוג םרז ךותב הביצי הכילה
 םייחה לע תפלאמ הנומת וניניע דגנל דימעהו

.םסאק רטשמב תוכופהתה-יבר םייטילופה

מב רבכ אל הז יתאצמ וז הכרעהל םיכומיס
 "באדא-לא" ינונבלה ןוחריב עיפוהש רמא
 -עה ךירעהש ,זאזק-לא דאיע ר״ד לש וטע ירפ
 -ירבד ףיסוהו ןד .א לש ורפס תא תיבויח הכד
:ןושלה וזב םייברעה םירקוחה יפלכ תרוקב

םהב שיש תיברעב רוא ואר םירפס המכ"
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 םטע ירפ ,םסאק לש ורטשמ לע יניצר ןויד
 המ לכ ? םייברע וא םייקאריע םירפוס לש
תה תחא איהש ,תאזה הפוקתה לע בתכנש
 לש תיטילופה התוחתפתהב תובושחה תופוק
 תוצראה לש תיטילופה ןתוחתפתהבו קאריע
 -ויסנה תרגסממ גרוח וניא ,ללכב תויברעה
 הלומעת םתילכתש ,םיצלמנהו םייחטשה תונ
 םירסח הלא םירוביח .םסאק דגנ וא דעב
 תורוקמ לע תוכמתסהו יתטיש יעדמ ןויד
."םינמיהמ

 לש ינשה ודצמ דמועה שיא לש וז הכרעה
ויצוסו ואצומב יקאריע ,בגא ,אוהש) סרתמה
 ןמ ול תועודי תודבועה ןכלו ,ועוצקמב גול
כמ ,יתעדל ,ונתוא רוטפל הלוכי הניא ,(םתסה
ונב רבחמה לש ולופיט ךרדל רשאב תוגשה המ
חמה דוסיב החנוהש המגמהש ינא רובס .אש
 אוהשכ וירכועב איה ,"תיטילופ הריקס" ,רק
 ,׳תעב׳־לא ןוגכ תויטילופ תועונתב ןודל אב
 "תיברעה תודחא״ה ,םידרוכה ,םיטסינומוקה
 םע קאריע לש היסחי לע ותריקסב ןכ ומכו

 םע ,םירצמ םע דחוימבו תויברעה תוצראה
 לכב .תולודגה תומצעמה םע וא היתונכש
ניאה רמוחל דומצ רבחמה ראשנ רפסה יקרפ
יעה וידארהו תונותעה ןמ בואשה יביטמרופ
קמב אלא הז לבגומ םוהתמ גרח אלו םייקאר
 םיאשונ לש םקלח תא חפיק ךכב .םידדוב םיר
 .ינללוכו קימעמ ןוידל וכז אלש ,םייזכרמ
 םיסחיה תריקס תא איבהל רשפא המגודל
 רצאנו םסאק ןיבו םיטסינומוקהו םסאק ןיב
 תוסחיתה לכ הנממ תרדענש ,(האלה 12 קרפ)
 תויברעה תוצראה ךותב תויושחרתה ןתואל
חיה םקרימ לע תובושח תוכלשה ןהל ויהש
( ,תעב׳םסאק :ןמז רחאל) רצאנ׳םסאק םיס
 אל אוה ,ןכ לע רתי .םיטסינומוקה-בסאקו

מבו ,תולודגה תומצעמה תוינידמ לע בכעתה
ישי העפשה הל התיהש ,תוצעומה׳ תירב דחוי

 התרידח .ןמצע תויושחרתהה לע הפיקעו הר
 העונתל הסחי ,רוזיאל תוצעומה׳תירב לש
ונתל הסחי ,תויברעה תוצראב תיטסינומוקה
יאש םודיקל תיניצה התוינידמ ,תידרוכה הע
 םיעונכה הידידי ןובשח לע המצעמכ היתופ
 וכז (רחא םוקמ לכבו קאריעב םיטסינומוקה)
 .ידמל תלבגומ בל-תמושתלי ףפור רוקיסל
 "שחו״םיגידל בחרנ םוקמ שדקוה תאז תמועל
-ימוקה הגלפמה תוברל) תוגלפמ לש תונוב
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 דחפ םיעוריאל ׳םימואנו תורהצהל ,(תיטסיג
.דרעו תובישח״ית
 ותובישחמ עורגל ידכ ןהב ןיא דלא תולבגימ
 ;ןייעמלו ארוקל תועידי לש ןמיהמ רוקמכ
 ךטסל בר רזעל תויהל אוה ירשע דחוימב
 ךמש ,תיחרזמה המגמה ידימלתלו םיטנד
.דעוב םשומישל םתסה

.כ .ש

תרמצה לא קבאמ—הירוס
 הקווד םה םייטירב םיאנותעש אוה אילפמ אל
 קתרמה הז ,ןוכיתה חרזמה לע בותכל םיברמה
 .יתונדגובבו ויככתב ,וימסקב ןיידע םתוא
 םירפסה בור יכ הלגי םירפסה ףדמב ףוטח ןויע
 יאצוי םהירבחמ חרזמה לע ברעמב םיבתכנה
 הבורא תרוסמ ךכב םיכישממה ,יטירבה יאה
 הניאש הביתכל רקיעב יתנווכ .הביתכ לש
 -חמ תללוכ הניאו ,רוהטה יעדמה םוחתה ןמ
 הדותימ יפ^לע םיבותכה םיקימעמ םירק
 ~םו ירלופופ חותינ לש הביתכל אלא ,תיעדמ
 וכותב בלשמה רנאד ותוא ,םיעוריא תריק
 ריהמ יאנותע טע ןורשכ םע הירוטסיה תעידי
רעב ללכו! ללכ לזלזל ןיאו .תועסמ״ירואיתו
 המדקאכ :בטומ וא—הירוטסיה ירפסכ םכ
 לש ררפס .הירוטסיה ירפסל הלקו תכשומ
 תוניוצמה תונוכתה לכב ןנוחמ ליס קירטפ
.וירבסהמו ויתופדעהמ גייתסג וליפא ,הלעמל
 טאדנמה זאמ הירוס תודלות תא רקוס רפסה
 -תיברעה״הקילבופירה" תמקה דעו יתפרצה
המבו) 1958 תנשב םימיה״תרצק ״תדחואמה
 ץיבוגיבר רמתיא ול ףיסוה תירבעה הרוד
 רבדה יעבט .(1966 תנש דע הרצק הריקס
 תיטילופה תרמצה רואיתב זכרתמ רפסהש
 תוכלממב ומכ ןכש ,םייטילופה תוערואמהו

 תונידמב םג ךכ םייניבה-ימי לש תוימלסומה
 הקיטילופה ונימי לש תוימלסומה-תויברעה
 םינרצחה .תינורצח הקיטילופ הרקיעב איה
 הירוסבש ,אבצה יניצק רקיעב םה םויה לש
יח םע דחי היביכר לכ לע תימלסומ השרומ
תונמואל ,תוימואלב םייברעמ םיכרעל םייוק

 :םוגרת ;תרמצה לא קבאמ :ליס קירטפ •
; 92 3 ,תוכרעמ ;ןייטשניבור םיקילא 1968
.׳מע

 סידרויו םילוע םייאבצ םירטשמ .םזילאיצוסו
 חציקב םיאתמ פוקסודיילאק איהש ,הירוסב
 —תויברעה תונידמה בורב שחרתמל ותוינ
̂ ולעב תוצראב לבוקמה ןמ הריהמ הפולחתב
 רסוח ךותל ץראה תא םיליטמו—המוד רטשמ
 >פמיס השעמל אוה הז תוביצי״רסוח .תוביצי
 תיטילופהו תיתרבחה תוביציה רסוחל םיט
 לש ותלחנ אופא איה הקיטילופה .ץראה לש
פאל תישארה הביסה וזו ,םחיב-םצמוצמ גוח
 תטלתשמה תיאבצ הכיפה לש התחלצה תורש
 דחא רקוס ליסו .םיבושח חוכ-ידקומ המכ לע
 זאמ הירוס העדי רשא םירטשמה תא דחאל
.התואמצע תא הלביק
 יתרבחה הנבמה לע רפסב אצמנ דאמ טעמ
 ,תויתדהו תוינתאה תוצובקה בר ,הירוס לש
 הנוש היהש ,הב יתפרצה ןוטלשה תואצות לע
 ,תורחאה חרזמה תוצראב יטירבה ןוטלשה ןמ
 תיגולואידיאה תחלקב ןד אוה םוצמיצב קרו
 דאלה ינצינ הנושארל ועיפוה הב ,הירוסב
 *ל התוא וכפהש תועפות ,תויברעךפהו תוימ
 רתויב תינוציקו הרטשמב רתויב תכפכפה ץרא
 ןיא וז תינוציק הדמעמ .היכלהמבו היתועדב
 תשמשמ אלא יברעה םלועה תא הגיהנמ הירוס
 דברהל ןעשמ^תדוקנו תבאושךבא ,רוקמ וב
.תוינוציק תועונתו תרעד
 *ה לש יבתכ היהש-ימ ,ליס קירטפ לש ורפס
 אוהו ,ןוכיתה חרזמב ינודנולה "רוורזבוא"
 יברעךפה דצל תגלפומ הדהאב עודי ומצע
 ~רכ שמשל יושע ,ןוכיתה חרזמה יכוסכיסב
 ןופצב הנכשה ץראה לא האירק-לק הסינכ-סיט
 ץראכ ילארשיה יניעב תחא אל תרייטצמה
 לכב הקולהו תפרוטמ האנש לש קוביד הזוחאה
 תלשחנו הדועס ץרא רדאל תויושעה תולחמה
.ימלוע םיבצע־־תמוצב היורשה

.ש ?

םיברעה ונינכש
 תלפוקמ חבשל היואר הכירעו טוקיל תדובע
 ןחרזמ ,ןהכ ןרהא ."םיברעה ונינכש" רפסב
יצה תא עדוול םינש הז דקושה טילעפ״בר
 ךאר םתוברת ,םהיתודלות לא ילארשיה• רוב
ב הנופ ,םייברעה םימעה לש םהייח-חר
 -תיב דימלת ,ריעצה ארוקה לא שדחה ורפס

: רמואו ,רפסה
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