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י ט תיאקירמא ריעב תמקומה תידרח הבישי
ח מ״ה םידוהיה ברקב הרעס תררועמ תיסופ
ם יכפוה םידרחה ידגב .הב םיבשויה "םייברד
ה רבהב .קוחר רבעל ,תומיטאל ,תואנקל למס
, תואנקה ילמסל םוקמ ןיא ,החותפ ,תינרדומ
ל םוקמ הב ןיאו ,תוחיתמ ררועל םילולעה
יאשה .הפוריא״חרזמב ומכ תיתליהק תומיטא
ה יה" הליבונב תראומ הביבסל תומדל הפ
יאש לש ינשה דצה וליאו ,"סובמולוק ,םולש
, דוחייה לש יניצה לוצינהו תועיבצה ,וז הפ
ד וגינבש ,"הנומאה ןגמ" םירופיסב םיראומ
ם ה םיראתמ םירחא אבצ־ירופיסב לבוקמל
, םתודהי תא לצנל םידוהי םילייח םישקבמ ךיא
, קפ ילא .םתד תא םידוהיה ורימה דציכו

ת א קלסל הליהקה םעטמ חלשנה ןידהי׳ךרוע
ת כיישה תיידוהי תוהז התואב לקתנ ,הבישיה
. דיסח ידגב שבולו ,עגרל הב קבדנ ,רבעל
ת שרומ" התוא ונב לע תופכל רדוג ףא אוה
ן יבו ויניעב ןח רבדה אצמי ןיב ,"חיר־תפידמ
ר סומ אוהו תשופחת אלא וניא דגבה" !אל
ד ע העגרהה-מס םלוא .וידידי ידי^לע ילאמ
."עיגה אל ויקמעמ תלפאל
ד יב הבותכ "סובמולוק ,םולש היה" הליבונה
ה בהא ־השעמו םיפודש םיסופיט ךפוהה ,ןמא
, םייח םישנא וירוביגש ,ןינא רופיסל שודנ
־ יראקהו הסגה המזגהה .םיטבלתמו םיבהוא
. תויומדה תונמיהמב תיעגופ ןניא הרוטאק
ת ומד תא ונל הריכזמ לינ לש ותדוד קר
ן יא ןאכ ךא ,יוגטרופ לש ומא לש םיטויסה
א לו רוגש חסונב תנבצעמ תיגחרט אלא איה
ו ירופיס .הנב תא סרסל ידכ דע תינטלתש
ר פוס לש ראותב ותוא םיכזמ םניא תור לש
, רופיסה תוינויח םהב שי ךא ,קימעמו הליעמ
ם ייח־תודבוע לש טעמכ-יטסילאגרו׳זה םוליצה
ל ש תחאכ הבוצעו הגונש הראהו ,תוימוקמ
.יאקירמאה חסונב םבצמו םידוהיה ייח

.י .ג

ילארשיה״יברעה תומיעה
 חאה םינשב ועיפוהש םיבורמה םירפסה לכמ
" ךוסכיסה" היקנ ןושלב יורקש המ לע תונור
ת ונידמל לארשי־תנידמ ןיב "תומיעה" וא
ת עדה תא חינמה רפסה הז יכ המוד תויברעה

! ווריש השוע אוה .רתויב יטנגילטניאה םג ףא
ח רטש ימו ,ברעמב להקה-תעדב בושח יכוניח
ד בכנ תוריש השע ירבעה ארוקל ואיבהל
.תאזה ץראב תינידמה הבשחמל
ת א ול איצממ ןרפס ׳פורפ לש ישיאה עקרה
, יביטקייבוא רוביח תביתכל םינותנה בטימ
ו מעש אשונה לע ינדמלו חכופמ ,ןזואמ ,ףיקמ
ד ילי אוה ומצע ןרפס בדנ .ןאכ דדומתהל אב
ח רזמב הישרש םיקומעש החפשמל ןב ,ריהאק
ל ארשי־ץראל אב ותעד לע דמעשמו ,ןוכיתה

לכ ,"הרשכהלו ץוביקל ,הנגהלו הדובעל"—
ת עונת לש תינלוקהו המימתה המסיסה ןוש
ד בע אוה .םימיה-רבכשב "דבועה רעונה"
• ב ח״מלפה תורושב םחלנ אוהו ,הרשכהב

ת א םש דומלל ב״הראל אצי םימיל .1948
א וה וישכעו ,הנידמה־יעדמו חרזמה־יעדמ
ת ללכמב לשמימהדורותל רוסיפורפ שמשמ
- שוממ ןמז-יקרפ השע 60-ה תונשב .דרווראה
, לארשיב ,םירצמב רקחמ יכרצל ידמל םיכ
ן יוצמ רפס בתכ אוה .הקירפאךופצבו ןאריאב
ל ש התחימצל יתרבחהו ינויערה עקרה לע
ץ וחהדווינידמ לע רפס דועו ,השדחה םירצמ
, םצעב ,היהש—לארשי-תנידמו תיאקירמאה
ר הו״החה״תוינידמל םייניעיריאמ ךרדרדרומ
ם יכלהמ ול ושע הלא םינותנ .לארשי לש םינפ
ד רנ ףא תחא אלו ,דבלב םיימדקא םיגוחב אל
־ יבק לש םיריכב םיגרדל ותצעמ םורתל שקב
.תוינידמ־תע
ה מחלממ" ארקת׳נ ורוקמבש) ןורחאה הז ורפס
פס ינש לש (חלצומ) גוויז אוה ("המחלמ לא
. םידרפנ ןמז *יקרפב רבחמה דקש םהילעש םיר
ל ש תוינידמ" םשב עיפוהל דעונש ,דחאה
י נפל ךומס סופדל ןכוה ,"ןוכיתה חרזמב חוכ
ת וחתפתה רחא הקחתמה ,ינשהו ,76תמחלמ
רטסאב ןדו 1967 ינוי־יאמ ישדחב רבשמה
, בתכנ ,היכלהמבו׳ הפוג המחלמה לש היגט
ם ירבד םכסמ אוהו■ ,םישעמה תובקעב ,ןבומכ
ר שפא םג םא .1968 ץיק לש תיוארה-תדוקנמ
ר חפתהה רחאל דימ ,םיוסמ בלשב יכ רעשל
ש אויהל רבחמה היה בורק ,הלודגה תוצ

י לארשיה-יברעה תומיעה :ןרפס בדנ *
1948— ר ה־תיב ;רימא ןרהא :םוגרת ;1967

/מע 1969 ? 383 ,םילשורי ,מ״עב רתכ .ראצ
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, ירקיעהו ,ןושארה קלחב עיקשהש הדובעה ןמ
ר עשל םג רשפא הדימ התואב ירה ,ורקחמ לש
־ שמה ויה דבעידבש ול רבתסנ ןמז רובעכ יב
ה אצות■ וא המלשה 67 לש תוברקהו׳ רב
ך כיפלו ,רוזיאב חוכה^תוינידמ לש תינויגה
~ שה תקזחב אוה תוברקהו רבשמה חותינ םג
ם הל המדקש תוחתפתהה חותינל התואנ המל
.םתרישכהו

ת יטילאנא השיגב ןייטצמ ןרפס לש ורקחמ
ה יצמרופניא לש םירישע תורוקמ לא תנזואמ
ם ייתרגיש־יתלב יאדו םתצק ,ותושרל ודמעש
ה קיטסימו סותימ ישקעמ ינפמ ןסוחמ .ידמל
ס ינכמה לכ לש וכרד לע םיעורזה םהינימל
ר תוח אוה ,"תומיע״ה לש הרוקה יבעב ושאר
ך א .םירבד ישרשו תודבוע לא גזמ*רוקב
י נחורה ודויצב רתויב בושחה קלחה ילוא
ו ילעש ישיא עקר ותוא הקווד אוה יעדמהו

ל וקשלו שוחלו תוארל ול רשפאמה ,ונעבצה
, םילשורי לש הפקשהה״תודוקנמ—"םינפבמ"
ת ימיטניא הבריק ךותמ—ריהאקו ןוטגנישוו
ר וזיאב לשמימ־ישנא לש הבשחמה יווק לא
ל שו םייתמצעמ הערכה ידקומב םג ומכ ופוג
־ בו ירצמהו ילארשיה ל״כטמב הטמ־יגיצק
.ןוגאטנפ
ת א אופא רקוח "יברעה־ילארשיה תומיעה"
ם יסחיה תיווזמ ,ופוג ךוסכיסה תיווזמ אשונה
. תולודגה תומצעמה תיווזמו ,םייברעךיבה
ח רזמהו תולודגה תומצעמה" לע לודגה קרפה
ע גונה לכב שממ םייניע”ריאמ אוה "ןוכיתה
ם יירוזאה םיכוסכיסה לש םתורזתשה ךילהתל
י לוא ךא .תומצעמה לש םינתשמה םיסרטניאב

, םילודג םיקרפ ינשב רפסה לש ודוחיי רקיע
, םהב םירושקה תוחפסנה םע דחי ,םיספותה
ה קימנידה" לע ,ולוכ רוביחה ןמ שילשל בורק
ת ריבצ״ו "הנגה תואצוה :שומיחה תריבצ לש
ו הז ."םיניוזמה תוחוכה תוחתפתה :שומיחה
ת ולבט ,םימוכיס ,תודבוע לש םולב רצוא
ש קביש לכל בר רזעל היהיש םיחותינו

ק באמב תוחוכח־יסחי תא ןוכנ־לא ךירעהל
־ ןזאמב םייתוהמה םימרוגה תאו ירוזאה
.יברעה־ילארשיה המצעה

ו א המחלמל בוש") רפסה ףוסבש "תונקסמ״ה
ן ויסנ ןרפס השוע ןהב ,("?םולשל ףוס־ףוס
ל ש ודיתע תא תוזחל ותוימיטפואב ריהז

ם ייתנשכ ,1970 ביבאב ,התע תוארנ ,תומיעה
ר חא קלח לכמ תוחפ תוענכשמ ,ןתביתכ ןמזמ
־ גבש רמאיהל תמאה תנתינ לבא—הז רפסב
ד כמ תא ססבל לוכי רבחמה היה אל וז חדוק
ל ע ,גרוחו ,ףיקמ רקחמב גילפהל ילב ויתונק
. לעה־תומצעמ לש תילאבולגה היגטרטסאה
*  וק תוחפל וא ,יסור דוסי רדעיהש םג רשפא
ל ש םיכחמהו הרופה ישיאה ועקרב ,יטסינומ
ת וזחמ ,בלש ותואב תוחפל ,ותוא ענמ בתוכה
ל ש ישממה ,ילוגסה סרטניאה תא ןוכנ״לא
* תלעת לעו םירצמ לע תוטלתשהב הבקסומ
— יחרזמה רודכה־יצח לכב הינומגהבו ץאוס
* למב (?יפוסה וא יעראה) ולוכיסש סרטניא
ה ירוטסיהה דממה תא קינעמה אוה ינוי־תמח
ל ע לארשי לש לודגה הנוחצנל ימלועה
.רוזיאב היררוצ
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