
תרבוחב םיפתתשמה

ינואב רוטקוד ראותב רתכוה ,(1934־מ—ץראב) הינמרג אצוי אוה באילא יכדרמ ׳םורפ
ה לא םימיב .ןליא־רב תטיסרבינואב רבח־רוסיפורס םויכ שמשמו ,1958־ב תירבעה הטיסרב
. (ט״יה האמב לארשי־ץרא בושייו הינמרג ידוהי) "ד׳וה ישנאו ןויצ תבהא" ורפס עיפומ
; ״ןימאמ ינא״ ;״היצפיצנמאהו הלכשהה ימיב הינמרגב ידוהיה ךוניחה״ :םימדוקה וירפסמ
ר יכב הצרמ אוה ,1928 דילי ,ה י ר א ־ ן ב ע ש ו ה י ר״ד ."רמייהסדליה לאירזע יבר תורצוא״
־ רבחו הפיחב יאטיסרבינואה ןוכמב היפרגואיגל גוחה זכרמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
ו רוביח "אטרכ" תאצוהב עיפוה הנורחאב .ןודנולב "׳גלוק־יטיסרבינוי״ב היפרגואיגל רקחמ
־ ואיגה רקחמב דוסי־רפס תניחבב אוהש ,"שדחמ היוליג/ט״יה האמב לארשי־ץרא" ימובלאה
וחב ר ז ע ־ ן ב דוהא רקבמהו רפוסה לש ורמאמ .השדחה תעב ץראה לש ירוטסיהה־יפרג
ל לכית הפוג איהו םיברעל רנרב .ח .י לש וסחי לע רתוי הבחר הסמ ךותמ חוקל וז תרב
י ברעה תומד לש םהילוגליג וניינעש ,"שעגה־רהו םיסדרפה לצ" ,רבחמ ותואל תוסמ רורצב
, א ר ו ט ר ב םהרבא ןאכ איבמש תודועתה רורצ .השדחה תירבעה תורפסב םיברעל סחיהו
00 1 תואלמב ,הלא םימיב איצוהש רפס ךותמ טקל אוה ,״םיחרוא־תסנכהו הסחמ־יתב״

א וה ,"תשק" יארוקל בטיה רכומה ,ומצע רבחמה .ןויצ־רה לע "הסחמה־יתב" תיינבל הנש
ל עפמ ותוא לש ותמקהב קודה רשק רושק המשש החפשמל ןב ,וללה "הסחמ־יתב" דילי ומצע
ה קלחמה תדובעב רושקה ,אבס־רפכ ןב ,י ד ע ל ג ן ד ר״ד .הרבעש האמה לש הינשה תיצחמב
ס וניכ לע התע דקוש ,ביבא־לת תטיסרבינואב תונויצה רקחל ןוכמבו לארשי־ץרא תודלותל
ד יליו םילשוריב ישילש רוד ,ע ש ו ה י ב ק ע י .תוקיתווה תובשומה תודלותל תודועתו תויודע
י מלסומה םינועידיה ךרועו תותדה־דרשמב תימלסומה הקלחמה להנמ םויכ שמשמ ,1905 תנש
ר בחמו ,1936־ב תירבעה הטיסרבינואה ןמ ותוכימס לביקש ןחרזמ אוה .ודרשמ לש יזורדהו

ו ז תרבוחב םיאבומה םיקרפה .(סמ ןבואר ׳צוה ,םיכרכ 3) ״הנשיה םילשוריב תודלי״ רפסה
ב וקסל תימלוש .םיבורקה םישדחב עיפויש ,"הנשיה םילשוריב תונוכש" ,ורפסב וללכוי
" תשק״ב עיפוה הטע ירפ ןושאר רופיס .רודלפמרט ףסוי לש הפיקמ היפרגויב לע התע תדבוע
ר ״ד .םינוש םינומויבו תע־יבתכב תויתורפס תורקב םגו םירופיס םג המסריפ זאמו ,(1962) זי
ל ש חרזמה־יעדמל־ןוכמה ךמסומ אוה ,םילשורי בשותו ביבא־לת דילי ,35 ןב ,ז ו ע מ ה ש מ
ת ודלותב ריכב הצרמ שמשמו דרופסקוא תללכממ רוטקוד־ראות לעבו תירבעה הטיסרבינואה
־ ץראבו הירוסב תינאמותועה המרופירה" ,ורפס .םילשוריב הטיסרבינואב ןוכיתה חרזמה
—1840 לארשי ד חי ,ןגריא הנורחאב .1968־ב דרופסקוא־תטיסרבינוא־תאצוהב עיפוה ״1861
, תינאמותועה הפוקתב לארשי־ץרא תודלות לע ימואלניבה רנימסה תא ,רב .ג ׳םורפ םע
י קסלובוכוס םהרבא .ל״נה רנימסה לש וינוידו ויתואצרה ץבוק תא וכרעי דחי םהינשו
רבינואב םיטפשמל ם״היב לש ןושארה רוזחמה ןמ ךמסומ ,39 ןב יביבא־לת ןיד־ךרוע אוה
ם יעקרקמ־ינידל םינוירנימסב ביבא־לת תטיסרבינואב הצרמ אוה .םילשוריב תירבעה הטיס
־ ירטפה ןמןאימ׳געההאש ףושיבה .םיעקרקמ לש תוריכש ינידב םילשורי תטיסרבינואבו
ףרטצה 1947־בו ,הירוסבש (אבוצ־םרא) בלח ריעב 1929־ב דלונ םילשוריב תינמראה היכרא



 לסירב תטיסרבינואב תורפסו היפוסוליפ דמל .ןונבלב ,היקיליק לש םינמראה םיריזנה תווחאל
 לש םינמראה םיריזנה תווחא איה ,שודקה־בקעי־תווחאל ףרטצה ,1960־ב םש וידומיל םייסו
 שמשמ אוה זאמ .ל״נה הוחאב ףושיב הנמתנ 1966־בו ,םילשוריב תינמראה היכראירטפה
 ינמראה ךראירטפה לא הוולתנ הנורחאב .הלש ץוחה־יסחי להנמו היכראירטפה לש "רולסנ׳צ"
 ־לת ןיד־ךרוע ,קורמופ .א יבצ .ןקיתווב 6־ה םולואפ רויפיפאה לצא ןויארב ןאירדרד
 ךרוצל .וז תרבוחב ורמאמב רפסמ אוה וילעש שולש ןרהא ותוא לש ונינ אוה ,39 ןב יביבא
 החפשמה ינקז יפמ תוישיא תועידיבו ולש ףסואבש החפשמה יכמסמב עייתסה הז ורוביח
 ןוכמה רבחו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הצרמ אוה תלוק לארשי ר״ד .הפנעה
 ,תובר םינש ךשמ "רבד״ב םייברע םיניינעל בתכ רבעשל ,קוילפק םחנמ .וננמז תודהיל
 תאצוהב .תיברעה תורפסה ןמ םגרתל הבריה ףא םיירבעה םינחרזמהו םיאנותעה יקיתוומ אוה
 םג .זופחמ ביגנ עדונה ירצמה רפסמה לש ןמור ומוגרתב עיפוהל בורק םילעופ־תיירפס
 הדוהי ר״ד .(חל "תשק" םג ׳ר) תונוש תומבב םסריפ וטע־ירפמ יווה־ירויצו םירופיס
 לחה הב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמב רוסיפורפ שמשמה ,ן ו מ ר ק
 חרזמה לש תירוזא היפרגואיגב וקוסיע רקיע .הב וידומיל־קוח םייסש רחאל 1950־ב תורוהל
 לש םימ־תוינכתל רשקב םירקחמ הברה השע הב ,תיברעמה הקירפא לש םג ומכ ןוכיתה
 חרזמ לש תירוזא היפרגואיג" ,(1955) ״הלוחה קמע״ :וימוסריפמ ."דרו״ו "ל׳הת" תורבח
 ר״ד םע) "ןוכיתה חרזמה סלטא" ,(1967) ״לארשי לש שאה־תקספה יווק״ ,(1966) ״הירגינ
ואיג" ורפס הילגנאב עיפוהל דמוע הלא םימיב ."שדח יפרגואיג ןוקיסקל" ,(רווארב השמ
 בלושמ וב רפסה םג ,(רבוקיר׳צ .ב ׳צו.ד) ביבא־לתב ,ךכל ליבקמבו ,"לארשי לש היפרג
 ,ילאומש םולשבא ריעצה ףרגואיגה םע ףותישב בתכ ותואש ,וז ונתרבוחב אבומה רוביחה
 לע דרופסקואב התע דקוש רפשלאירבג ."רבדמ לובגב תיררה ריע לש התומד—ןורבח"
ירבה ירוטדנמה ןוטלשה לש הלועפה יסופדב הניינעש הנידמה־יעדמ םוחתב רוטקוד־תדובע
 רקחמ ןכו 30־ה תונשב לארשי־ץראב תיטירבה תוינידמה בוציע .רבעב לארשי־ץראב יט
.הפוקת התואב תיטירבה תירסיקה תוינידמה תויעבב

ד ילו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקירפאו־היסא־ידומילל ןוכמל הבוט קיזחמ "תשק"
־ ץרא תודלותל ימואלניבה רנימסה .ז.ש ץיקב םילשוריב םייקתה םתוסחבש ,יבצ־ןב קחצי
־ ףותישבו ,הסריג־ייונישב ,ןאכ ונאבה הבידאה םתושרב רשאו ,תינאמותועה הפוקתב לארשי
ר ״ד ,ידעלג ןד ר״ד ,באילא יכדרמ ׳פורפ ידי־לע םש ושגוהש תודובע ,םירבחמה דצמ הלועפ
.ןומרק הדוהי ׳פורפו ןאימ׳גע ההאש ףושיבה ,זועמ השמ

 וטטושש םיילגנא םירייצ־םיעסונ לש תויומשרתה םה תרבוחה ףוגב םיאבומה םירוטיעה
 ופי רעש) הפיטעה ידצ ינש לעש םיטירחתה .הרבעש האמל 80־הו 70־ה תונשב ונצראב
 לש ללוהמה רפסה ןמ םיחוקל ,ן׳פ ילגנאה ןמאה השעמ ,(הרבעש האמה עצמאב דוד־תדוצמו
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