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התע ,ןאכ
, תעדה־תוחיחז לש בוטרוקמ רתוי ילוא שי

ס וניכב ׳ינש דצמ ,תולצע לשו ,דחא דצמ
ם ירמאמ ,ימוי ןותעב ומסרפתנש םירמאמל
ו משכ ,וא ,העש יניינעל תובוגת םרקיעש
ה ברה ."התע ,ןאכ״ל םינווכמ ,רפסה לש
ס וניכ לע םימלוח יאדו םיטסיצילבופה ןמ
ר יבעהל ,םהל הארנ ךכ ,דיתעה ,הז ןיממ
ל א (ןותעה) "ףלוח״ה ןמ םטע ירפ תא
ם יסנכמ םיטעמ ךא םלוא ,(רפסה "תצנ״ה
ה תוביסמ דימת אלו ,לעופב םטע־ירפמ
.םתביתכ תוכיאב תורושק
ה רהויש םושמ הז ירה ,הרהוי יתרמא םא
ם ייטסיצילבופ םירמאמל שי יכ רובסל איה
ם או ;רפסב םסוניכל תקפסמה תובישח
י כ רובסהש םושמ הז ירה ,תולצע יתרמא
־ ילעבו תועמשמ־ילעב םירבד רמול ויפב שי

ב שיתיש המודמכ יואר םיוסמ אשונ לע ךרע
ה ביתכ תבייחמה הרוצב ויתונויער תא הלעיו

ה רודס ,רתוי הפיקמ■ ,רתוי המישנ־תכורא
.רתע
ור ןונמא לא תינפומ הניאש—וז תוגייתסה
. הז רפס יבגל םג תספות—הקווד ןייטשניב
 ש ,ןייטשניבור ןונמא יכ שיגדהל שי םלוא
ב םירמאמה־יבתוכ תרמצ לא ףטחב עיגה
א ל ,הרורב ,הטוהר הביתכב ןייטצמ ,ץרא
ורק םיתעל םילגמ וירמאמ יכו ,תעצעוצמ
ופ בל־ץמואו הנחבה־תופירח ,תואיקב תוב
ל כ לע בושחל ץמאמה רכינ .יתרבחו יטיל
ת עמשמ תלעב ,הלוקש הדימ־תמאב אשינ
ת ומודק־תועדמ תררחושמ ,טעמכ תימדקא
ל כ .שדח רואב תותימא ןוחבל תשקבמו
ס וניכ ,ימעטל ,ןיידע קידצמ וניא ,ןבומכ ,הז
, טעומ םינש רפסמ ךשמ ובתכנש םירמאמ*
י ומיד םבתוכל שבגל הרטמה ןכ םא אלא
ן אכו !ונלש הרבחהו חורה ייחב םיוסמ
ת לטובמ־אל הרוש תעדה לע תולעהל רשפא
ניבור .אמ םילפונ םניאש םיטסיצילבופ לש
ת דימ התואב ונחינ אל ילוא ךא ןייטש

.הרהוי
עגמ םיאשונ לע בתוכ ןייטשניבור ןונמא

, ןקוש תאצוה ;התע ,ןאכ :ןייטשניבור ןונמא •
.׳מע 228 ז 1969

ם יגיגה■ םה םירמאמה ןמ המכ .רתויב םינ
שונ לע ,לק טעב םיבותכ ,ידמל םייתרגיש
שיה רוביצה לש ומוי־רדס לע ודמעש םיא
- ישמ תומישר :ובתכנ הב תע התואב ילאר
ידי ,םינכש לע תוריטאס־ןיעמ ,םיאולימ־תור
לצה המכו ,רכו ילארשיה רבגה לע ,םיד
בחה ייחב םינוש םייוליג לע תופירח תופ
ן ייטשניבור הלגתמ* הלא לכב .תוברתהו הר
ש ךות תמאה תא ףושחל ארי וניאש ימכ
, תושודק תורפ רפסמ ןובאיתל טחוש אוה
יגה לשו חור־ךרוא לש הדימב תאז ךא
ל ש חתנ דימעמה ןקיריטאס וניא אוה .תונ
ם ידממל ותלידגמה תיכוכז תחת תואיצמ
ו מכ ורייצל ידכ ונחוב אוה אלא ,םיכחוגמ
ת ויעבב ה אוהשכ תטלוב וז הנוכת .אוהש
ל ע בתוכ אוה ,לשמל ,ךכ .ינרדומה ןורטאיתה
:"חורו ןימ"

רע הסיפת לש המויק םצע דגנ ןעוטש ימ"
א והו ,ןמאהש השעמל ןעוט תונמאב תיכ
א וה הב הרבחה לע העפשה לוטנ ,ודבל
ע יפשהל םילוכי יאקיטילופהו יאנותעה .יח
ה וליאו םהימואנו םהירמאמב םירחא לע
ת כרעמב קלח לכ ול ןיאו ללחב יח ןמא
ו תריצי ,העפשה־תב הניא ותלמ* .תיתרבחה
ת יתוכאלמ הכמנה .התוהמב תילירטס איה■
ק לח המצע איה ...ןמאה דיקפת לש וז
ר וכזנש ילוא יאדכ ...תובישח־תרסח הנפואמ
חא םירבא םג ונב םייוצמ יכ םעפב־םעפ
ה לא ינש .חומ םג שיו■ ;בל םג שי ;םיד
א קווד םא ונתמשא וז ןיאו ...ןיידע ,םימייק
ם ינמאהמ המכ לצא ונוונתה הלא םירבא
. (1—150 ׳טע) ״ונימיב םיעדונה םירקבמהו
א שונב םירמאמה םיררועמ דחוימ ןינע
חאה םינשה שלשב ףוס ילב ונלצא ןודנה
ל יברעה־ילארשיה ךוסכיסה תייעב :תונור
־ ב תילארשיה הטילשהו ינוי־תמחלמ רוא
א רקנ הז םוחתב בוטה רמאמה ."םיחטש"
ר ואית וניינעו "תינש הצחית אל םילשורי"
ורי לש החרזמ דוחיאב םיכורכה םיטבלה
ן ייטשניבור לש ותנקסמ .הברעמ םע םילש
ה שק המדאב ונמטנש םיערז םה הלא") ןאכ
י לעב םישנא ךא ,םיעורג ריווא־גזמ יאנתבו
ד יתעל יהשלכ הוקת םהב ואצמי בוט ןוצר
("םריעב וידחי םיברעו םידוהי ויחי וב
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 ןד אוהשכ .םירחאה םיחטשה לע תבסומ הניא
ניבור קקזנ ןורמושה׳ הדוהי ילבחבו! יניסב
 "ה יטילופ-יגטרטסא המחלמ־קחשמל ןייטש

 לא רוזחל ךירצ יגיס יכ הנקסמל עיגמ!
 יכו ,רבעמ-ביתגו זרופמ רוזיאכ םדקמרדועיי

ש בצמל עיגהל אלא "הדג״ה תא חפסל ןיא
 אלו דבלב תיאבצ היהת תילארשיה הטילשה
 •יבצ תוחכונל ונמצע תא ליבגהל" ,תיחרזא
 הטקש ךא ,תישעמ הניחבמ תיביטקפא-תיא
 הרשפ םנמא וז ."תיטילופה התדוהת תניחבמ
 ךא ,תעד״יקנ יאנותיע לש ונחלוש לע האנ

 תויורשפאה ןמ הברה ןובשחב האיפמ הניא
."המחלמה קחשמ" לש תוחותפה
 ירמאמ לש םפוסיא םצעמ תויוגייתסהה ףריח
ומה תועד המכמ םג ומכ רפסב ןייטשניבור
 םילועמה דחא אוה רבחמהש ירב ,םהב תועב
 הנמנ אוה יכו ונלש םיריעצה םיטסיצילבופב
 תוכרעממ םיעתרנ םניאש םיאנותע םתוא לע
 ,םויכ ,ונא םג" יכ תרכה ךותמ תוירוביצ
 עובקל םויה ונחוכב .םידסימ לש רודמ קלח
 לארשי לש התומד תא הטעומ אל הדימב
."םיבר׳ תורודל

1968 תיתפרצה הכפהמה
 לש םוסקה יפוטואה קפואה אוה הרטמהרק
 וניא ונויבצש ,שדח רטשמו השדח הרבח
 תועונת :םירהודה םיסוסה .רקיע״לכ רורב
וקממ תובאושה ,םרהו םעז ,האחמ ,המרופיר
 תונבנהו הקווד םישדח םניאש םיינחור תור
 -גופס-אלהו תיביטאטירוטואה הרבחה ךותמ
ה ."תירסיק״ה תיטסילוגה תפרצ לש תינאט
 םתפונת אולמל םיכוז ץרמהו םירוענה ,ןוימד
ה .ףוסבל םילשוכ ךא ,1968 יאמ שדוחב
 ,תמיוסמ היגולאנא תורמל ,תיתפרצה הכפהמ
 םנמא רסיקה ,הברדא .המצע לע הרזח אל
 ,חלוממ אוה ,רבתסמ ,ושרוי ךא ואסיכמ דרי

 רדענ םג םא ,ונממ תוחפי־אל ףיקתו ןרמש
.ומדוק לש "ןונגס״ה רדהו הלודגהיתרדה

 הכפהמה :ליבנוק-קמ ןירומו ליס קירטפ ♦
 םע ;לאיזוע ףסוי :םוגרת ;1968 תיתפרצה
.׳מע 1969 ; 197 ,םיקפא תירפס / דבוע

 ."םמעתשהל" תפרצ הדיתע ילוא ותפוקתב
 תפלחה רחאל יכ הדיעמ ןכא הלש הירוטסיהה
ר פםמי*םינש ןיתמהל שי המרב-גהונה טילשה
.םישעמה לגלג לש שדוחמה ובוביסל

רצה לש םהינוא יכ בתכ הלבאר האוסנארפ
 ךכ .ןורכיש לש דחא עגרל קר םיקיפסמ םיתפ
 אל וז .תפרצ לש םיטנדוטסה תכפהמ לע היה
 דגנכ תודרמתה אלא הכפהמ םצעב התיה
 ,תוחמל לוכיה דרמ ,יטילופו יתרבח בצמ
ו תננערמ חור לש בשמ איבהל וא סורהל
קלטניא .שדחמ אורבל וחוכב ןיא ךא תרהטמ
 ושאיתהש ,םיבוטו םיבר םיינלאמש םילאוט
 ,םיטובו ,וטנ ,ןרמשהו יתרוסמה םזינומוקה ןמ
 תוצראו תפרצב םיטנדוטסה תועונתב תוארל
 ,ןוימדה תא ביהלמ ,שדוחמ יוטיב תורחא
 היצזיליביצה דגנ הדירמ לש ,רציהו לכשה
ה .ברעמה לש תיגולונכטה-תיטסילטיפאקה
 רחרה לש הלירגה-ימחול תויהל וכפה םיריעצ
 םתומד״ינב ,ברעמה יכרכב םיפצורמה תוב
 ,יהוז ."ישילשה םלוע״ב הלירגה-ימחול לש
 הנת .רתויב הרקעו תפלוסמ היגולאנא ,ןבומכ
 אלא ןניא ,יבויחה ןדצמ ,םיטנדוטסה תוע
ב המרופירל ,טעמכ השאונ ,תזעונ העיבת
 ףירח יוטיבו הטראפאנוב ימימ דומילה ירדס
 תינומהה םיטנדוטסה תייסולכוא לש הבצמל
 רקיעב ,תיגולונכטה םינומההדויייטרקומדב
 הדצמ .הרבחהו חורה יעדמל םיטנדוטסה לש
 לש רעונהרתועונתל ךשמה אלא הניא ישילשה
 -אפ ,םייטסיכראנא םינוגרא לשו 19דז האמה
 לבא ,שדוחמ םנמא ןוגרדה .רכו םייטסיש
 -תועונתב ואצמש ,םירקוחה .ההז ןכותה
 ,הביתכו קוסיעל דבכנו בחרנ רכ םיטנדוטסה
ו לעמ ,המוצע תובישח ןהל וסחייש סה
 תלטובמ הניאש תיתימאה ןתובישחל רבעמ
וטסה תא וכפה ףא םידחא .המצעלשכ ללכ
 -עתה ןוירטילורפה ישרויל רעונהו םיטנד
 -אקה הרבחה הדילוהש שדח דמעמל ,יתיש
.ןומהב-ךוגיחו םגיח״ךוניח לש תיטסילטיפ

 םיאנותע דמצ ,ליבנוק-קמ ןירומו ליס קירטמ
 תוערואמה תולשלתשה תא םיראתמ ,םייטירב
 םיחותינב קוסעלו רמיתהל ילב 1968 יאמב
 םדי תחתמ אצי ךכ .םייפוסוליפ-םייגולויצוס
 תמישרב ישילשה אוהש ,ףלאמו טוהר רפס
רחבמ ךותמ) תירבעל םימגרותמה םירפסה
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